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“Oh boca da fonte, boca generosa 
dizendo inesgotavelmente 

a mesma água...” 
RILKE, Sonetos a Orfeu. II.15 

É com alegria que escrevo as palavras iniciais à guisa de 

prefácio para este livro da Profa. Dra. Regina Silva Michelli 

Perim, alegria por ser editado mais um livro sobre a temática 

de contos tradicionais e, em razão disso, há mais uma 

perspectiva para a pesquisa e o ensino da literatura voltada às 

crianças e aos jovens, gênero ainda pouco explorado neste 

país em cursos de formação de novos professores e que ainda 

ocupa um lugar de pouco destaque no meio acadêmico. 

Tomei contato com as reflexões dessa grande 

professora (hoje amiga e grande parceira de pesquisas e 

discussões) num evento da UERJ, em São Gonçalo, Rio de 

Janeiro, uma tarde quente. Entre mesas redondas e debates, 

conseguimos encontrar afinidades nos poucos espaços de 

tempo que tivemos para conversar. 

Outros foram os encontros, no Rio de Janeiro e em 

outros lugares do país e, qualquer que fosse a estação do ano, 

nossos diálogos eram sempre aquecidos pelas paixões que 

partilhamos: a literatura para crianças e jovens e a formação 

de professores. 
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O tempo de seu pós-doutoramento na USP foi mais 

breve do que desejávamos e, como em todos os momentos 

que pude partilhar de seu convívio, sempre elencamos mais 

assuntos para serem discutidos em outros momentos, mais 

para a frente, talvez um congresso, um curso ministrado em 

conjunto, uma pesquisa partilhada... As águas passaram mais 

depressa do que eu supunha. 

Realizamos algumas coisas nesse sentido, congressos, 

mesas redondas, eventos. E, sempre, a inquietude da alma da 

pesquisadora e a professora extremamente dedicada me 

saltaram aos olhos, encheram meu coração de esperança em 

perceber que a literatura para crianças e jovens e a formação 

de novos professores poderiam contar com uma profissional 

de gabarito e um ser humano sempre disposto a ouvir o outro, 

a sanar as dúvidas, a se abrir ao diálogo para caminhos que 

pudessem melhorar cada vez mais o percurso do livro ao 

leitor, sempre com a objetividade de uma grande 

pesquisadora e o carinho daquele que realmente tomou a 

profissão de professor a sua missão num país polarizado pelas 

questões políticas, por conflitos que batem todos os dias na 

porta da sala de aula. 
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Com este livro, a autora lança um olhar bastante 

abrangente sobre narrativas ancestrais e ainda tão presentes 

no cotidiano de diversas culturas: os contos de fada. Para tal, 

utiliza-se da parte dos estudos literários dedicados ao assunto 

e adentra, com grande desenvoltura, nos estudos da 

psicanálise junguiana para aprofundar sua reflexão. 

A importância da temática deste livro não se resume 

apenas na investigação de textos antigos, já imortalizados pela 

história da experiência humana, mas também nas 

possibilidades de diálogo com pesquisas do momento atual, 

momentos em que vivemos imersos no emaranhado de 

tecidos que as novas tecnologias da informação nos 

colocaram. 

O que há de importante e atual nessas narrativas 

primevas? Será o ato de pensar a subjetividade humana e os 

conflitos interiores dos quais emergem grande parte das lutas 

vivenciadas numa arena maior, a arena social? E como isso se 

dá por meio da arte da palavra? São essas algumas questões 

colocadas pela autora na busca de novos caminhos para 

pensar esses textos. Trabalho para ser completado por outros, 

trabalho de várias vidas em águas futuras, pois a própria 

autora admite não esgotar assunto tão complexo. 
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Com o desejo de que este livro promova mais 

discussão, retomo Rilke, pois a boca da fonte pode jorrar 

sempre as mesmas águas, sempre as mesmas narrativas, cabe 

àqueles que realmente se dedicam aos estudos da produção 

literária buscar a medida de sua densidade e profundidade. 

José Nicolau Gregorin Filho 

Universidade de São Paulo 

Outubro de 2020 
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A Literatura potencialmente destinada a crianças e 

jovens ainda busca um espaço de reconhecimento no meio 

acadêmico, apesar das pesquisas na área e dos eventos que 

vêm ocorrendo não só no Brasil, como em outros países, 

espaços ora ligados à discussão específica sobre a produção 

literária e a abordagem da crítica, ora trazendo a preocupação 

com a formação do leitor literário. É exatamente o hiato dos 

estudos da Literatura Infantojuvenil existente nas grades do 

curso de Letras, mesmo na habilitação de literaturas em 

Língua Portuguesa, que me moveu a voltar os olhos – e os 

esforços – para esta área. Há algum tempo observo que essa 

literatura ocupa uma posição “à margem” do currículo na 

maioria das instituições universitárias de ensino, inclusive 

públicas: esse campo de estudo geralmente não existe como 

disciplina nomeada, emergindo nos conteúdos ministrados 

por um ou outro professor mobilizado pelo assunto, ou 

aparece na condição de eletiva, cujo oferecimento fica a 

expensas da existência de professor e carga horária; algumas 

faculdades e universidades oferecem curso de especialização. 
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Essa é a triste realidade de um país que carece de 

investimentos na formação de um professor qualificado para 

trabalhar literatura com suas crianças e jovens! Triste ainda 

se pensarmos que há produção de qualidade literária no 

Brasil, com escritores e ilustradores com mérito e projeção 

internacionais, cuja obra permanece no depósito das 

editoras ou nas estantes das livrarias, ambas ameaçadas de 

extinção. Lygia Bojunga (1982) e Ana Maria Machado (2000), 

na modalidade escritor, e Roger Mello (2014), como 

ilustrador, foram laureados com o Prêmio Hans Christian 

Andersen – IBBY, comparado ao Nobel em importância, mas 

direcionado à literatura infantil e juvenil mundial, fato que a 

maioria dos alunos de Letras desconhece, pelo menos na 

instituição onde eu trabalho. Algum caminho já foi 

percorrido, no Brasil, para que a Literatura por vezes 

nomeada de Infantojuvenil ou Infantil e Juvenil – mas, antes 

de tudo, Literatura! – ganhasse as mãos leitoras, sejam elas 

enrugadas pelo tempo, jovens e viçosas ou ainda tateando as 

páginas. Muito, porém, há ainda a se fazer. 

Este livro começou a ser pensado em pesquisa de estágio 

pós-doutoral, sob a orientação do Prof. Dr. José Nicolau Gregorin 
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Filho, da Universidade de São Paulo. Longe de configurar um 

trabalho “feito e perfeito”, é o imperfeito e o inconcluso o que 

ele anuncia, à espera de que surjam novas perguntas, novas 

histórias e pesquisas, ampliando o cenário acadêmico da 

literatura que pode ser lida e apreciada também por crianças e 

jovens. Este livro reúne, porém, pesquisas de uma vida, ressoam 

nele textos publicados bem antes, durante e após os estudos na 

USP, agora incorporados numa discussão maior. 

Os contos tradicionais, oriundos da oralidade, mais 

conhecidos por contos de fadas, puxaram o fio desse 

trabalho, cujo nó repousa nas configurações do feminino e 

do masculino com vistas a rever posições culturalmente 

consolidadas para personagens femininas e masculinas, no 

que tange especialmente à passividade das primeiras 

contraposta ao poder viril das segundas. O objetivo que 

norteou a pesquisa é o laço, abarcando masculino e 

feminino, numa proposta de confluência de conhecimentos 

provenientes de diferentes campos do saber, tendo em 

vista que a personagem ficcional incita relações 

transliterárias. O laço também abrange o cruzamento de 

contos de diferentes tempos e lugares, demarcando-se o 
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traço comum fundador da transmissão oral. São histórias 

que vêm de tempos mais pretéritos do que aqueles em que 

foram fixadas por escrito e atravessaram continentes, 

viajando pela memória ou em livros na mala. 

O corpus ficcional abrange, portanto, as narrativas da 

tradição, oriundas da oralidade. Fixei-me, como porto de 

partida, imagem que orienta a viagem, nas narrativas de 

Charles Perrault, considerado pioneiro na escrita dessas 

histórias que vêm de tempos longínquos, ainda que outros lhe 

tenham antecedido a tarefa, como o italiano Giambattista 

Basile, também contemplado nesta obra. Perrault escreveu 

inicialmente contos em verso, reunidos na publicação de 

1695; os contos em prosa foram publicados em 1697, na obra 

intitulada Histórias ou Contos do Tempo Passado, com 

Moralidades. Seus contos de fadas espalharam-se pelo 

mundo, a ponto de poderem hoje ser considerados 

“patrimônio cultural imaterial da humanidade”. O horizonte se 

abre aos contos dos irmãos Grimm, também eles uma matriz 

de referência mundial, alargando-se às recolhas realizadas em 

Portugal e no Brasil. Os alemães Jacob Grimm e Wilhelm 

Grimm publicaram seus Contos de fadas para o lar e as 
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crianças em dois volumes, respectivamente em 1812 e 1815. 

Viveram à época do romantismo, escrevendo em meio ao 

resgate do folclore, das tradições do passado e da cultura 

popular. Em Portugal, trabalhei com as recolhas realizadas por 

Adolfo Coelho, Contos populares portugueses, primeira edição 

em 1879; Teófilo Braga, Contos tradicionais do povo 

português, a primeira edição em 1883, segunda, ampliada, 

dois volumes, publicada em 1914-1915, e Consiglieri Pedroso, 

Contos populares portugueses, primeira edição em 1910. No 

Brasil, utilizei as obras de Sílvio Romero, Contos populares do 

Brasil, primeira edição publicada em Lisboa no ano de 1885 e 

no Rio de Janeiro em 1897, além de Luís da Câmara Cascudo, 

Contos tradicionais do Brasil, de 1946. 

Pretendi, na pesquisa, olhar os textos do passado a 

partir de um horizonte de expectativas atual e ainda que 

buscasse algumas informações sobre a época em que viveu 

cada escritor – sabendo-se impossível precisar o momento de 

criação das histórias –, não foi minha intenção realizar uma 

análise da sociedade em que os textos foram coletados. Não 

olhei os textos como documentos de uma época, ainda que tal 

perspectiva seja possível. A intenção foi perspectivar as 
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personagens nos contos, em especial as que desempenham a 

função de herói ou heroína, espraiando o foco para as demais. 

Tal abordagem requereu fundamentação teórica própria dos 

estudos de teoria literária e de mito, apoiando-se na 

psicologia analítica de linha junguiana. Propus um quadro de 

dinâmicas que perspectiva o feminino e o masculino como as 

duas faces de uma mesma moeda, transcendendo noções 

restritivas de configurações ligadas a aspectos meramente 

biológico-sexuais. 

O primeiro capítulo foi dedicado a pensar os contos 

que hoje fazem parte da Literatura Infantil, mas que 

pertencem à tradição. Algumas perguntas se interpuseram. 

Por que voltarmos o olhar para a tradição, para tempos tão 

remotos? A que tradição nos referimos? Com que olhos a 

vemos? O que orienta nosso olhar e o que ele mira? 

Procurando lançar alguma luz a essa inquietação, busquei 

entender a importância da tradição e a partir de que 

perspectiva ela pode ser focalizada. 

Em seguida, no segundo, procurei analisar 

especificamente as narrativas oriundas da tradição oral, 

observando aspectos que lhes são pertinentes – como a 
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origem das histórias, a produção, a recepção, a circulação e a 

divulgação, os contadores de histórias e os que as 

imortalizaram por escrito, os escritores –, questões ligadas à 

terminologia, se popular ou tradicional. Dentre a tipologia 

proposta por diferentes críticos para os contos tradicionais, 

fixei-me na análise da narrativa que chamamos de contos do 

“Era uma vez”, mais conhecidos como contos de fadas, mas 

também como contos maravilhosos, de magia, de 

encantamento. Procurei observar alguns aspectos pertinentes 

a essas narrativas, capazes talvez de configurar um gênero 

narrativo próprio, com características singulares: as fórmulas 

de início e fechamento das histórias, o final feliz, a 

simplicidade das situações descritas, a presença do bem e do 

mal, a identificação do leitor com o herói, o maravilhoso. 

No terceiro capítulo, o foco recaiu sobre a proposta de 

delinear traços que definem o masculino e o feminino, ponto 

de vista ancorado teoricamente na formulação arquetípica da 

psicologia de base analítica. Partindo da concepção de 

complementaridade que orienta os escritos de Karl Gustav 

Jung, propus um quadro de análise mítico-arquetípica, 

integrando os princípios feminino e masculino, que elucida 
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perfis identitários. A proposta serviu-me de guia para a análise 

das personagens em uma atuação de possível transgressão 

aos comportamentos historicamente definidos para cada 

gênero biológico, sexual. 

O quarto capítulo se abre com a apresentação de 

Charles Perrault e dos irmãos Grimm, referindo-se aos demais 

escritores responsáveis pelas recolhas em Portugal e no Brasil. 

Segue-se breve estudo sobre a personagem e a figura do 

herói, tendo em vista que a pesquisa toma esse elemento 

narrativo como foco das análises empreendidas. Propus uma 

categorização das personagens principais em princesas 

donzelas e princesas caçadoras, príncipes encantados e 

encantadores, predadores, astutos e parvos, voltando-se o 

olhar também para personagens secundárias. 

O último capítulo focaliza comparativamente algumas 

narrativas e suas variantes, partindo do núcleo matricial 

composto pelas histórias escritas por Perrault e pelos 

desdobramentos nas mãos dos Grimm. Intentei analisar de 

que forma contos escritos por esses escritores, nos quais se 

percebe alguma subversão aos papéis socialmente 

modelares do feminino ou do masculino, fixaram-se no 
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âmbito das narrativas portuguesas e brasileiras de tradição 

oral, incluindo Basile e um conto de Ítalo Calvino. 

Perspectivei a análise dos contos “Pele de Asno”, 

“Cinderela”, “A Bela Adormecida” e “Barba Azul”, cuja 

abordagem aponta para rever configurações identitárias 

relativas ao feminino e ao masculino. 

Feito isso, o percurso chega ao fim, mas lançando o 

convite para que o fio dos contos de fadas e da Literatura 

Infantojuvenil não se perca. Assim, entrei por uma porta e saí 

pela outra, quem quiser que conte outra. 
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“Até mesmo o deus, de fuso na 
mão, se entediava. E uma noite, 
não suportando a mesmice dos 
gestos e do silêncio, abriu a boca 
e começou a contar.” 

Marina Colasanti. “Com sua voz 
de mulher”. 

Começa-se este capítulo, o primeiro, com uma 

afirmação categórica, o que não será típico na obra como um 

todo, haja vista a condição deslizante de certezas e verdades 

no nosso tempo, mesmo aquelas que integram o 

conhecimento dito científico. A afirmação repousa na 

importância da narrativa na vida de cada ser humano e 

mesmo na formação e na singularização da espécie dentre 

todos os animais existentes na face do planeta, assertiva 

proclamada, ao longo dos tempos, por estudiosos de ciências 

de diferentes campos de estudo. 

A ação de contar e ouvir histórias cumpre uma 

primeira função básica que é permitir que o homem não só 

organize seu mundo interno, como compreenda o contexto 

que o cerca. O ser humano elabora a sua própria narrativa 

autobiográfica – para si ou para outrem, não importa –, e ao 

fazê-lo lança as luzes da compreensão sobre um possível 

sentido para a sua existência. O mesmo acontece em relação 
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ao universo que o cerca, que não abrange simplesmente o 

aqui e agora: por meio das histórias, lançam-se pontes para 

outros tempos – vividos e a viver, sonhados ou rememorados 

– e outros espaços, próximos ou muito longínquos. As 

histórias ou narrativas são elos de uma corrente que mantêm 

o homem em sua humanidade. 

Há outra função igualmente importante: a de oferecer 

prazer a quem narra e a quem ouve. Se o prazer não fosse tão 

importante na vida do ser humano, Sigmund Freud não 

conceberia o conceito de princípio de prazer em dinâmica com 

o princípio de realidade. Não existe povo que não tenha gosto 

por histórias, seja criando ou se apropriando de uma para 

acrescentar-lhe detalhes, retirar alguns, trocar por outros. 

Narramos fatos cotidianos, acontecidos ou imaginados. 

Narramos experiências, expectativas, sonhos, de forma oral, 

escrita ou desenhada, em livros ou em blogs. A própria 

História é uma história. Narrar constitui a alma humana. 

Conta-se e ouve-se para satisfazer essa íntima 
sede de conhecimento e instrução que é 
própria da natureza humana. Enquanto se vai 
contando, passam os tempos do inverno, 
passam as doenças e as catástrofes – como nos 
contos do Decameron – chegam as imagens do 
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sonho – como quando as crianças docemente 
descaem adormecidas. (MEIRELES, 1979, p. 49) 

O tédio favorece a emergência da narrativa, tal como se 

vê no conto de Marina Colasanti (1997), citado em epígrafe. 

Para Walter Benjamin, as atividades rotineiras, realizadas de 

forma natural porque já incorporadas à vida, geram a facilidade 

de sair de si para ouvir histórias, mola propulsora para também 

adquirir o dom de as narrar: “Contar histórias sempre foi a arte 

de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não 

são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou 

tece enquanto ouve a história.” (1987, p. 205). 

No tédio da vida, instala-se o narrar, iluminando e 

aquecendo como o sol que nasce na manhã do mundo dos 

homens. Seus raios rompem espaços. A narrativa lança seus 

fios, atravessando páginas e tempo. Fio de histórias, fio de 

vida. Narrar, tecer, viver. 

1.1. O VALOR DA TRADIÇÃO, A TRADIÇÃO E OS VALORES 

Em meio a mudanças vertiginosas contemporâneas e à 

consequente busca de compreensão para o que nos cerca, por 

que voltar o olhar para a tradição, para tempos tão remotos? 
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A que tradição nos referimos? Com que olhos a vemos? O que 

orienta nosso olhar e o que ele mira? 

É preciso considerar que o presente se faz da 

interlocução com o passado e com o futuro, adquirindo-se 

alguma aprendizagem com a experiência do vivido que, em 

prospecção com o que se almeja realizar, modifica o agora: “o 

presente é todo o passado e todo o futuro”, já apregoava 

Fernando Pessoa por meio de Álvaro de Campos (1976, p. 307) 

e, de outra forma, Walter Benjamin: 

Pois não somos tocados por um sopro do ar 
que foi respirado antes? Não existem, nas 
vozes que escutamos, ecos de vozes que 
emudeceram? Não têm as mulheres que 
cortejamos irmãs que elas não chegaram a 
conhecer? Se assim é, existe um encontro 
secreto, marcado entre as gerações 
procedentes e a nossa. Alguém na terra está à 
nossa espera. (1987, p. 223) 

Tal consideração acerca especialmente do passado 

encontra respaldo tanto na Psicologia (PERLS, 1977, p. 66), 

quanto na Filosofia e na História (GADAMER, 1999, p. 372). Na 

literatura, as poéticas contemporâneas, denominadas por 

alguns de pós-modernas, alimentam-se da literatura produzida 

num passado mais ou menos recente e mesmo de fatos 

históricos que são reinterpretados a partir de um novo olhar 
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para as margens, como propõe a História das Mentalidades (de 

que Robert Darnton, Georges Duby são exemplos). 

Relendo esse passado sob outras perspectivas, 

renovando-o ou reinventando-o, ele se faz presente em 

muitos textos da atualidade que recriam histórias da tradição, 

quer por meio da palavra, das ilustrações ou mesmo do 

cinema. Para Linda Hutcheon, o pós-modernismo define-se 

por ser contraditório, histórico e político. A autora considera, 

como elemento distintivo em relação à sociedade regida pelo 

capitalismo recente, o fato de que “essas contradições se 

manifestam no importante conceito pós-moderno da 

‘presença do passado’.” (1991, p. 20, destaque da autora), 

debruçando-se, a pesquisadora, sobre os romances marcados 

pela metaficção historiográfica. 

Ao focalizar a literatura e sua relação com a escrita, o 

professor José Luís Jobim (2002) alerta para o fato de que 

podemos ler hoje obras do passado graças a sua preservação, 

mas, ao fazermos isso, uma série de mediações ocorre, entre 

elas o horizonte em que nos inserimos, conceito que ele resgata 

especialmente de Hans Georg Gadamer, em Wahrheit und 

Methode. Segundo o filósofo alemão citado, “Horizonte é o 
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âmbito de visão que abarca e encerra tudo o que é visível a 

partir de um determinado ponto.” (1999, p. 452). Gadamer, ao 

propor o princípio da história do efeito ou efeitual (em que 

advoga a importância de uma hermenêutica na qual interajam 

tanto a realidade da História como a realidade do compreender 

histórico), defende que a herança histórica e das tradições 

fazem parte de nossa identidade ao contribuírem para a 

configuração do próprio ser – que se acha imerso em tradições 

– e de uma visão de mundo, determinando tanto instituições 

quanto comportamentos humanos por sua validez: 

No nosso comportamento em relação ao 
passado, que constantemente estamos 
confirmando, o que está em questão 
realmente não é o distanciamento nem a 
liberdade com relação ao transmitido. Antes, 
encontramo-nos sempre em tradições, e esse 
modo de estar dentro delas não é um 
comportamento objetivador, de tal modo que 
o que diz a tradição fosse pensado como 
estranho ou alheio [...] (1999, p. 423) 

Discorrendo sobre a compreensão de um texto, 

Gadamer (1999) apresenta uma metodologia de abordagem 

que leva em consideração variados fatores. O verdadeiro 

sentido de um texto para o intérprete ou o leitor não repousa 

apenas nas circunstâncias em que se inserem o autor e o 

público originário da época de produção, mas depende 
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também da recepção realizada pelo intérprete, no que 

interfere tanto a sua situação histórica, quanto o horizonte em 

que se situa. Por este motivo, a interpretação de um texto é 

sempre um comportamento produtivo, configurando-se não a 

superioridade de uma interpretação em relação à outra, mas a 

diversidade, no sentido de pluralidade de visões, consoante o 

que também se encontra na estética da recepção. 

A pretensão de tentar compreender a tradição a partir 

de seu próprio referencial, tentando reconstruir seu horizonte 

histórico ou, em outras palavras, recuperar o espírito de 

época, evidencia a exigência hermenêutica de se colocar no 

lugar do outro para compreendê-lo, sem que seja necessário, 

no entanto, sair de si, abdicar de conceitos e representações 

do momento presente. Ao fazer isso, encontra-se na tradição 

“uma verdade compreensível que possa ser válida para nós 

mesmos.” (1999, p. 453). Ainda segundo o filósofo alemão, 

Nesse sentido, compreender uma tradição 
requer, sem dúvida, um horizonte histórico. 
Mas o que não é verdade é que se ganhe esse 
horizonte deslocando-se a uma situação 
histórica. Pelo contrário, temos de ter sempre 
um horizonte para podermos nos deslocar a 
uma situação qualquer. Pois, o que significa 
deslocar-se? Evidentemente que não será algo 
tão simples como “apartar o olhar de si 
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mesmo”. Evidentemente que também isso é 
necessário na medida em que se procura dirigir 
a vista realmente a uma situação diferente. 
Mas nós temos de levar a nós mesmos até essa 
outra situação. Somente assim se satisfaz o 
sentido de “deslocar-se”. (1999, p. 455) 

Nas teses de Benjamin “Sobre o conceito da História” 

(1987, p. 222-234), encontra-se posicionamento algo 

semelhante, pois articular historicamente o passado, longe de 

representar uma tentativa de conhecê-lo como ele foi, 

significa “apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento de um perigo.” (1987, p. 224). Esse 

perigo, segundo o autor, reside na desistência de enfrentar as 

classes dominantes e ameaça tanto o passado e a existência 

da tradição, quanto os que recebem essa herança no 

presente: “Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao 

conformismo, que quer apoderar-se dela.” (1987, p. 224). De 

seu ponto de vista, há, em relação ao passado, uma 

possibilidade de redenção no presente por sua permanência 

neste, ainda que sob novas luzes, efetivando o “encontro 

secreto” entre gerações. Caso isso não ocorra, a tradição cede 

ao peso desse olhar conformista que, em vez de renová-la ao 

trazê-la para o presente a partir de novo enfoque, permite 

que ela fique estagnada e desapareça. No ensaio sobre o 
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narrador, Benjamin atribui à reminiscência a responsabilidade 

pelo encadeamento da tradição, uma vez que uma história se 

articula na outra, nela prosseguindo e se mantendo viva: “Em 

cada um deles [dos narradores] vive uma Scherazade, que 

imagina uma nova história em cada passagem da história que 

está contando.” (1987, p. 211). 

Voltando à concepção de Gadamer, o tempo não é 

mais um abismo a ser transposto ou algo que precise ser 

superado e a distância temporal, longe de ser um elemento 

complicador, é responsável pela visão de perspectiva, o que 

permite uma compreensão mais clara do sentido de um texto 

ou de uma obra de arte, processo de infinitas (re)leituras, cuja 

razão explica-se pela abertura a que se corrijam erros e 

distorções e, principalmente, por possibilitar o surgimento de 

novas fontes de compreensão em que aflorem relações de 

sentido insuspeitadas. Como decorrência, o conceito de 

horizonte se alarga implicando uma visão mais ampla, 

necessária ao intérprete, pois ganhar um horizonte, nessa 

perspectiva, significa “aprender a ver mais além do próximo e 

do muito próximo, não para apartá-lo da vista, senão que 

precisamente para vê-lo melhor” (1999, p. 456). Em 
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consonância com o que pensamos e justificando a perspectiva 

metodológica de abordagem deste trabalho, vemos que 

Nas ciências do espírito o interesse 
investigador que se volta para a tradição é 
motivado, de uma maneira especial, pelo 
respectivo presente e seus interesses. Somente 
na motivação do questionamento é que 
deveras se constitui, como tal, o tema e o 
objeto da investigação. Com isso, a 
investigação histórica é suportada pelo 
movimento histórico em que se encontra a 
própria vida [...] (GADAMER, 1999, p. 427) 

Aprofundando esta questão, observamos que Paul 

Zumthor corrobora a crítica às posturas históricas que visam à 

reconstrução de uma pretendida realidade passada, mas 

inclui, como situação igualmente desfavorável, interpretações 

que ele chama de modernizantes, baseadas numa concepção 

hiperbólica da alteridade. O autor citado assinala que 

Em contrapartida, somos impelidos à prática de 
uma modelização dos documentos do passado, 
utilizando os fragmentos da experiência 
contemporânea – nossa própria historicidade – 
como reveladores: projeção do passado no 
espaço moderno, comportando, a todo o 
instante, um retorno crítico ao passado como tal. 
Minha própria voz importa aqui, e o sentimento 
que tenho dela; importa ao que posso dizer dessa 
outra voz, perdida. (1993, p. 25) 

Este trabalho desposa uma perspectiva de abordagem 

dos contos da tradição em que levo em consideração os 
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diálogos travados por diferentes horizontes que se cruzam. Os 

contos da tradição são revistos a partir de um olhar particular 

onde confluem as águas do passado e do presente na 

formação de uma consciência histórica necessária à visagem 

desses textos, além de saberes oriundos de diferentes áreas 

do conhecimento, contribuições que não deixam perder de 

vista o foco no literário. Com isso, objetivo auxiliar as 

pesquisas sobre o tema, revendo algumas visões consolidadas, 

inclusive pela crítica literária, sobre personagens femininas e 

masculinas, conscientes de que 

Quando produzimos nossos enunciados sobre 
literatura, fazemo-lo sob um pano de fundo 
constituído de todos os enunciados 
previamente feitos sobre literatura, bem como 
de tudo aquilo que, para nossa consciência, 
pode ser relacionado ao objeto de nosso 
discurso. (JOBIM, 2002, p. 144) 

Sobre os contos da tradição repousa a certeza de 

serem portadores de valores morais e normas, algumas 

dogmáticas, que auxiliariam a estabelecer os princípios que 

norteariam a sociedade em que foram produzidos ou em que 

circularam, havendo, da crítica, uma ênfase nesse aspecto, 

com poucas relativizações. Um levantamento dos valores que 

integram o repertório da sociedade tradicional, em oposição 
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aos novos valores, foi realizado pela professora Nelly Novaes 

Coelho (2000, p. 19-27), servindo de balizamento para 

estudos. Uma questão que se abre diz respeito à qualidade 

desses princípios, de que um exemplo cabal de transgressão é 

a narrativa “O Gato de Botas”, de Perrault, personagem que 

forja uma imagem “fake” (para usarmos um termo atual), ou 

seja, constrói uma falsa identidade para seu amo, a fim de 

possibilitar-lhe uma ascensão social (o que de fato ocorre ao 

final do texto, quando um simples filho de moleiro se casa 

com a filha do rei), apropria-se das terras de um ogro, a quem 

mata. O historiador Robert Darnton (1986), na análise que 

leva a cabo sobre os contos de Perrault e os contadores de 

histórias do século XVIII, na França, destaca a simpatia para 

com os trapaceiros, única forma de ludibriar a classe 

dominante, pelo menos na ficção. Na contramão dos que 

afirmam a transmissão de valores morais nos contos da 

tradição, o historiador mostra que: 

Como nenhuma moral discernível governa o 
mundo em geral, o bom comportamento não 
determina o sucesso, seja na aldeia ou na 
estrada, pelo menos nos contos franceses, em 
que a esperteza toma o lugar do pietismo dos 
alemães. [...] Os contos não advogam a 
imoralidade, mas desmentem a noção de que a 
virtude será recompensada ou de que a vida 
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pode ser conduzida por qualquer outro 
princípio que não uma desconfiança básica. 
(1986, p. 79-80) 

Ricardo Azevedo (2008), na análise que empreende ao 

conto popular na formação do leitor, estabelece um contraste 

entre a moral de princípios e a moral ingênua. A primeira 

corresponde a um conjunto de normas comportamentais que 

são percebidas como princípios abstratos, gerais e universais 

destinadas a regulamentar a vida em sociedade e, por isso, 

devem ser respeitadas por todos; exemplifica com ações como 

não mentir, não roubar, não matar, valorizar a busca da 

justiça. Os contos populares (sinônimo, para ele, dos contos 

de fadas, maravilhosos ou de encantamento) afastam-se da 

moral de princípios, apresentando uma moral ingênua cujo 

critério é definido pelo herói: o que o favorece é o Bem; em 

contrapartida, o que o prejudica representa o Mal. Na visão do 

escritor, trata-se “de uma moral relativa, flexível e pragmática, 

ligada não a princípios abstratos e universais mas a atuações e 

situações concretas do aqui-agora” (2008, p. 182), 

acrescentando que muitos contos populares são regidos por 

essa moral que, passível de ser socialmente condenável, 

permite florescer situações e conflitos humanos relevantes. 

Explica essa aparente contradição com o questionamento de 
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como exigir de uma sociedade fundada em desigualdades 

sociais e na luta pela sobrevivência a mesma moral que 

orienta o comportamento de pessoas em uma sociedade 

civilizada e justa, em que os cidadãos, ao pagar seus impostos, 

recebem em troca benefícios do Estado como segurança, 

moradia, educação, transporte, saúde e trabalho. 

De certa forma, pode-se relativizar a ênfase nessa 

transmissão moral nos contos, “peso” que afasta as narrativas 

de seu valor literário, guardando-se todas as ressalvas 

condizentes com a importância, para os tempos antigos, de se 

consolidar valores éticos por meio da narração de histórias. 

Sobre a importância e a autoridade da voz dos contadores de 

histórias medievais, Paul Zumthor destaca aspectos em que se 

percebe um valor pedagógico que ultrapassa a aceitação 

passiva de normas socialmente prescritas e adquire uma 

dimensão existencial: 

Em maior ou menor medida, todo jogral, 
menestrel, recitador, leitor público carrega 
uma voz que o possui mais do que ele a 
domina: à sua própria maneira, ele interpreta o 
mesmo querer primordial do padre ou juiz. Seu 
discurso é mais geral do que o desses últimos; 
seu status, menos preciso. Mas a variedade 
das palavras que ele tem por missão 
pronunciar diante de um grupo, sua aptidão 
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particular para refletir (exaltando-a) a 
diversidade da experiência humana, para 
responder às demandas sociais - essa 
dutilidade e essa onipresença conferem à voz 
do intérprete, em sua plena realidade 
fisiológica, uma aparência de universalidade, 
ao ponto de às vezes parecerem ressoar nela, 
que os abrange e significa, a ordem do chefe, o 
sermão do padre, o ensinamento dos Mestres. 
No caleidoscópio do discurso que faz o 
intérprete de poesia na praça do mercado, na 
corte senhorial, no adro da igreja, o que se 
revela àqueles que o escutam é a unidade do 
mundo. Os ouvintes precisam de tal percepção 
para... sobreviver. Apenas ela, pela dádiva de 
uma palavra estranha, faz sentido, isto é, torna 
interpretável o que se vive. Mas o homem vive 
também a linguagem da qual ele provém, e é 
só no dizer poético que a linguagem se torna 
verdadeiramente signo das coisas e, ao mesmo 
tempo, significante dela mesma. (1993, p. 74) 

Tais palavras nos levam novamente a Walter Benjamin, 

em seu trabalho sobre o narrador, termo este que não 

expressa a abrangência de significado existente no texto 

original. Sobre isso, Jeanne Marie Gagnebin, no prefácio à 

obra, alerta para o sentido da palavra alemã Geschichte que, 

embora traduzida como “história”, remete também à 

produção de um relato ou de uma narrativa. Como 

desdobramento desta questão, o vocábulo narrador, que 

intitula o ensaio “O narrador. Considerações sobre a obra de 

Nikolai Leskov” (1987, p. 197-221), igualmente desposa, na 



43 

língua original, uma significação diferenciada: o termo alemão 

Der Erzähler refere-se àquele que conta, o contador de 

histórias, traduzido para a língua inglesa como The storyteller. 

Para Benjamin, a arte de contar histórias liga-se 

diretamente à “faculdade de intercambiar experiências” (1987, 

p. 197). O autor considera como as melhores narrativas escritas 

aquelas que não se distinguem grandemente das histórias orais 

transmitidas por narradores anônimos. Explicando de forma 

breve, o autor opõe Erfahrung, experiência ligada a uma 

construção coletiva vinda da tradição, fruto de memória e 

palavra comuns, a Erlebnis, experiência vivida, característica do 

indivíduo solitário. O conceito de experiência em Benjamin 

adquire, nesse texto, um valor proeminente, quase iniciático, 

pois assinala a transmissão de uma experiência no sentido 

pleno, que incorpora a própria experiência desse contador e a 

que lhe foi relatada por outrem, além de, num efeito recíproco, 

atingir também o leitor ou ouvinte, que passa a assimilar o 

narrado à sua experiência. 

Num movimento incessante, contar histórias alimenta 

a alma da humanidade. Talvez por isso Benjamin enxergue 

uma dimensão utilitária na natureza da narrativa, que pode 
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consistir em um ensinamento moral, uma sugestão prática, 

um provérbio, uma norma de vida, ou seja: “o narrador é um 

homem que sabe dar conselhos”, esclarecendo que 

“Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer 

uma sugestão sobre a continuidade de uma história que está 

sendo narrada.” (1987, p. 199). O escritor afasta-se, portanto, 

da transmissão passiva de saberes e conhecimentos 

acumulados para provocar a continuidade da narrativa e o 

fluxo da própria vida, assentados na sabedoria. Aquele que 

conta, mais que conhecimento, transmite sapiência ao 

aconselhar, atitude perspectivada no fluxo da troca, na 

abertura fecunda a acrescentar-se algo, envolvendo contador 

e ouvinte, narrador e leitor. 

A palavra “utilidade” empregada por Benjamin de 

imediato parece confrontar-se com o valor da literatura, que 

reside em seu aspecto estético e abdica de uma perspectiva 

utilitária. Lançando luzes sobre esta questão, recorremos a 

Gustavo Bernardo: 

À pergunta “para que serve a literatura”, a 
resposta mais honesta seria: de fato, para 
nada. Poesia e literatura não são úteis, no 
sentido pragmático e capitalista (ou comunista 
do termo). Num mundo em que “tempo é 
dinheiro”, a poesia configura real perda de 
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tempo – portanto, de dinheiro (como bem 
sabe a maioria daqueles que se dedicam ao seu 
mister). É verdade que, para os funcionários 
alienados de todos os aparelhos institucionais, 
para os professores amarrados em múltiplas 
escolhas que não admitem qualquer escolha 
(sempre só uma resposta será a certa, como se 
os fenômenos admitissem uma e somente uma 
“alternativa” correta), para os workaholics 
desesperados por ascenderem até o teto de 
suas carreiras, para os políticos e governantes 
envolvidos com altas economias e altas 
mutretas, a literatura pode ser não apenas 
inútil como perigosa– como o demonstra 
muito bem a censura [...]. Mas ainda assim ela 
é outra coisa, para além desse desmonte do 
costume e da ideia pronta (porque, se não for 
esta “outra coisa”, a própria literatura se 
transforma em costume, isto é: no estilo de 
uma época). (1999, p. 152-153) 

Na resposta encontrada por Gustavo Bernardo – para a 

pergunta que ele se faz sobre a “utilidade” que leitores como 

os cientistas Heisenberg, Einstein e Russel vislumbravam no 

fazer literário – ecoa Benjamin: 

A de perspectivarem o seu próprio 
conhecimento, aprendendo, sem parar de 
aprender, a olharem o mundo, os fenômenos e 
a si mesmos sob perspectivas inusitadas, 
superando por instantes os limites da 
percepção e da história humanas. (BERNARDO, 
1999, p. 153-154) 

Nessa linha, vários pesquisadores de outras áreas do 

conhecimento além da Letras, em especial da Psicologia, 
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afiançam a importância dos contos de fadas na formação do 

ser humano, como o próprio Jung, Marie-Louise Von Franz, 

Bruno Bettelheim, Clarissa Pinkola Estés, para citar alguns que 

aparecem nas Referências. 

Discutindo “A literatura como fonte da moral”, José Luís 

Jobim (2002, p. 173-188) chama a atenção tanto para o aspecto 

histórico dessa associação (literatura e moral), como para 

posições contemporâneas, em que se afirma o fato de certos 

romances constituírem-se como obras de filosofia moral. O 

crítico citado questiona a possibilidade de a literatura 

desempenhar um papel formador a partir da premissa de que ela 

pode permitir a vivência e a problematização de modos possíveis 

de ser, com suas implicações morais, permitindo o exercício de 

modos de ser diferentes do que se assume na vivência cotidiana. 

Depois de levar em consideração diferentes elementos que 

moldam a sociedade contemporânea, Jobim empreende a 

defesa de a literatura propiciar uma “vivência textual” (2002, p. 

181), por meio da qual contribui para a formação dos seres 

humanos e, consequentemente, para o “bem viver coletivo” 

(2002, p. 186), função que se amplia de uma perspectiva 

individual para uma abrangência social, cultural. 
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Se contemporaneamente afirma-se a ligação da 

literatura com a moral ou mesmo com valores ideológicos que 

se apresentam nos textos – uma vez que o escritor liga-se 

histórica e culturalmente à sua época, o que longe está de 

significar uma arte panfletária ou reduzida à ideologia da 

época de produção do texto –, esta mesma relação por vezes 

atribui um valor literariamente menor às obras que hoje 

fazem parte da Literatura Infantojuvenil e outrora circulavam 

livremente pela oralidade, estigmatizando-as. Claro que 

algumas questões se interpõem. Jobim, no texto citado, 

destaca o papel formador que existe na literatura enquanto 

alargadora do universo – do horizonte – em que se situa o 

leitor, propiciando-lhe experienciar criticamente vivências 

outras. Posição semelhante já defendia Francisca Nóbrega e 

Manuel de Castro num artigo sobre Literatura Infantil, no qual 

os autores viam em toda literatura um caráter educador, 

entendendo-se por essa expressão não a transmissão (por 

vezes, impositiva) de conhecimentos e valores própria do 

ensinar, antes ensejando “fazer desabrochar em plenitude 

cada ser humano” (1980, p. 75). 
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Outro aspecto a salientar remete-nos ao historiador 

Robert Darnton e seu trabalho sobre os contos de Perrault, no 

qual ele ilustra o fato de as narrativas propiciarem uma visão 

crítica devido ao caráter transgressor às normas sociais, 

elemento presente em algumas histórias: 

Os contadores de histórias camponeses não 
achavam as histórias apenas divertidas, 
assustadoras ou funcionais. Achavam-nas 
“boas para pensar”. Reelaboravam-nas à sua 
maneira, usando-as para compor um quadro 
de realidade, e mostrar o que esse quadro 
significava às pessoas das camadas inferiores 
da ordem social. (1986, p. 92) 

Destacamos, portanto, a importância de se voltar os 

olhos para os contos da tradição, alguns oriundos da recolha 

direta de contadores de histórias, o que contribui não só para 

preservá-los do esquecimento e iluminá-los com outras luzes, 

advindas de novos saberes, como – de alguma forma, quem 

sabe – minimizar o preconceito que ronda também a 

Literatura Infantojuvenil. 

1.2. AS NARRATIVAS DA TRADIÇÃO 

Os textos sobre os quais detemos nosso olhar 

caracterizam-se por alguns traços comuns: são narrativas 

anônimas que se mantiveram pela transmissão oral até 
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passarem ao suporte escrito, fazendo parte da literatura 

tradicional. Circularam pela voz de contadores e contadoras de 

histórias – talvez mais estas que aqueles – e se espalharam por 

diferentes e longínquos espaços, atravessando também os 

tempos. São narrativas que, em dado momento, foram 

registradas a partir de fontes orais por escritores ou 

pesquisadores provavelmente preocupados com sua 

permanência ao longo do tempo, algo difícil de se obter no eixo 

da transmissão oral de épocas mais antigas, sem instrumental 

tecnológico para gravar a voz humana. Ao passarem para a 

escrita conservaram, porém, marcas da oralidade, quer na 

linguagem empregada por meio de um discurso que mantém 

traços da fala, quer na própria estrutura da narrativa. Nos 

contos da tradição há a subordinação a “um princípio de 

enunciação que supõe a presença em cena de uma voz, e as 

diversas modalidades – ou modalizações – que essa voz 

assume.”, conforme declara o ensaísta e professor português 

Nuno Júdice (1991, p. 12). Ainda que não nos aprofundemos 

nas distinções entre o texto da oralidade e o registrado por 

escrito ou entre a oralidade e a cultura escrita (como o faz a 

obra de Walter Ong (1998), importante para este assunto, 
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dentre outras), algumas considerações se fazem necessárias a 

fim de melhor definirmos nosso objeto de estudo. 

Na análise do conto medieval, o ensaísta e professor 

Nuno Júdice destaca quatro níveis de exposição de um fato 

real ou imaginário em sua relação com esse fato: as ações de 

contar, recitar, narrar e escrever. As duas primeiras ligam-se à 

oralidade, primado da memorização; as duas últimas, à 

escrita, onde ocorre a ênfase da intelectualização, e, em 

decorrência, da técnica narrativa, aflorando um discurso que 

tende ao literário. Para o autor, contar implica maior 

aproximação do fato testemunhado (real ou imaginado), 

transmitido de forma mais lógica e com sequências narrativas 

obedecendo a uma ordem cronológica. No recitar, a presença 

de um locutor que interpreta e reconta a história sobrepuja o 

fato em si. Narrar situa o narrador em um nível imaginário no 

qual ele se liberta de condicionamentos externos (como a 

lógica implícita no contar e a presença de um público no 

narrar), ensaiando o domínio de códigos de transmissão de 

uma história. Escrever é o momento de cristalização do conto, 

a aquisição de uma forma definitiva, com o aparecimento da 

figura do escritor. De acordo com o pesquisador Jack Zipes 
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(2019), a transformação de textos orais em escritos implica 

um processo de textualização, bem como de literalização: o 

conto de fadas assinala uma apropriação textual e literária das 

narrativas orais maravilhosas, recebendo a designação de 

contos de fadas literários, vindo a constituir um gênero com 

convenções próprias. 

Lendo Todorov em Poética da prosa, Júdice destaca o 

trecho em que aquele escritor observa a importância dada à 

narrativa nos contos árabes: “A narrativa equivale à vida; a 

ausência de narrativa, à morte. Se Sherazade não tiver mais 

contos para contar, será executada” (TODOROV, 2003, p. 106). 

O professor português relaciona o desaparecimento do 

contador de histórias e o registro por escrito do conto a uma 

conotação de morte, ideia que vemos presente também em 

Benjamin quando este afirma que “a arte de narrar está em 

vias de extinção” (1987, p. 197). Do ponto de vista de Júdice 

(1991, p. 36), o conto, como gênero textual que se fixa na 

escrita, não se dissocia do contar, o que ilustra a necessidade 

de uma figura narrativa. Defende ainda, com base no conto 

árabe, que o valor estético reside tanto no plano oral, quanto 

no escrito, havendo gradações de intensidade cuja diferença 
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reside no fato de o desvio ser menor na oralidade que na 

construção literária efetivada na escrita. 

Tal posicionamento de Júdice parece buscar 

estabelecer um contraste com considerações iniciais acerca do 

olhar de desvalorização que paira sobre o conto tradicional, 

que o insere no domínio do paraliterário e em um estatuto de 

inferioridade próprio da arte popular: a Idade Média é 

momento em que a escrita começa a dominar 
sobre a oralidade e em que uma cultura 
literária, erudita, anuncia a viragem que 
relegará para um plano marginal a cultura oral, 
popular, dominante nos primeiros séculos da 
romanidade. (1991, p. 13) 

O desprestígio que sofre o texto proveniente da 

oralidade é relacionado, portanto, a uma origem popular, fato 

atestado por vários outros estudiosos, como Zumthor: 

Doze ou quinze gerações de intelectuais 
formados à europeia, escravizados pelas 
técnicas escriturais e pela ideologia que elas 
secretam, haviam perdido a faculdade de 
dissociar da ideia de poesia a de escritura. O 
“resto”, marginalizado, caía em descrédito: 
carimbado “popular” em oposição a “erudito”, 
“letrado”; tirado (fazem-no ainda hoje em dia) 
de um desses termos compostos que mal 
dissimulam um julgamento de valor, “infra”, 
“paraliteratura” ou seus equivalentes em 
outras línguas. Mesmo em 1960-5, ao menos 
na França, prejudicava gravemente o prestígio 
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de um texto do (suponhamos) século XII a 
possibilidade de provar-se que seu modo de 
existência havia sido principalmente oral. 
(1993, p. 8) 

O pesquisador adverte para uma questão não só 

terminológica, como conceitual: “Oral não significa popular, 

tanto quanto escrito não significa erudito.” (ZUMTHOR, 1993, 

p. 119), embora perceba a aderência que essas palavras 

sofrem quando utilizadas mesmo por especialistas. 

Em Portugal, Adolfo Coelho, responsável pela primeira 

recolha do gênero, publicada em 1879, registra 

questionamentos sobre o valor dos contos populares, 

iluminando o demérito que recaía (recai?) sobre eles: 

Mas, dir-se-á, não merecem os contos 
populares o desprezo a que têm estado 
condenados? Não são ridículas invenções, boas 
só para divertir gente rude, que não tem coisa 
melhor para pasto do seu espírito e da sua 
ociosidade? (1999, p. 11) 

A resposta oferecida por ele assinala que mesmo havendo 

pessoas surpreendidas com quem dedique seu tempo a “tais 

coisas”, há outras que preservam o desejo de aprender, 

conteúdo que já se acha contemplado pelos estudos da ciência. 

A pesquisadora Marina Warner mostra o quanto o 

interesse por contos de fadas poderia ser fonte de vergonha, 
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“definitivamente coisas de menina”, revelando “falta de fibra 

intelectual e, possivelmente, moral” (1999, p. 15); chega a 

citar o comentário de John Updike, em 1988, sobre a 

coletânea de contos populares italianos realizada por Ítalo 

Calvino: “Seu brilho interior, seu viço antigo, é um escapismo. 

Eram a televisão e a pornografia de sua época, o lixo que 

fornece um relâmpago de vida às pessoas pré-letradas”. (apud 

WARNER, 1999, p. 16). 

Esta visão de desprestígio, pelo que tem de 

preconceituosa, termina por excluir das pesquisas de Letras 

não só a cultura de origem popular, como a tradição oral ou 

mesmo textos oriundos desse universo, evidenciando uma 

resistência à fortuna cultural proveniente da oralidade, a que 

se soma a desconfiança em relação à fantasia como forma de 

escapismo, adequada às crianças e aos povos primitivos. 

Desenvolvendo um pouco mais a questão, podemos 

questionar se uma das possíveis explicações para o fato de a 

Literatura Infantojuvenil sofrer também uma marginalização 

nos cursos de Letras do país – por não existir como disciplina 

nomeadamente integrante da grade curricular ou por compor 

a grade na qualidade de eletiva – não se deve a assimilação 
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desses textos a seu corpus, considerados como produtos mais 

culturais que literários, ligados ao divertimento da classe mais 

pobre (CARTER, 2011) e, posteriormente, à infância, duplo 

índice de afastamento das esferas de decisão e poder. 

As pesquisadoras portuguesas Ângela Balça e Maria da 

Natividade Carvalho (2003, p. 14) analisam a exclusão da 

literatura tradicional nas histórias da literatura e no cânone 

literário, apesar de serem textos com séculos de existência, 

preservados, sobretudo, pelo suporte memorial e 

direcionados à criança, que ocupa posição de centralidade na 

preocupação da sociedade. Atribuem essa dupla exclusão à 

desvalorização estética e sociocultural de textos que são 

associados a emissores e/ou receptores com pouca 

visibilidade e poder social e ideológico: o povo e a criança. 

A relação entre a tradição oral, de origem popular, e a 

Literatura Infantil encontra-se na formação desta literatura, 

que colheu sua matéria-prima inicial dentre o repertório das 

narrativas de contadores de histórias preservadas pelo 

registro, mais ou menos fidedigno à versão original, realizado 

por escritores em diversos países. 
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1.3. CONTOS: POPULARES OU TRADICIONAIS? 

Os contos que compõem o corpus deste trabalho 

pertencem à tradição. São caracterizados como populares 

por alguns estudiosos ou como tradicionais por outros, 

havendo os que utilizam “tradição popular”. Cabe aqui 

algum esclarecimento acerca dessa terminologia 

empregada pela crítica literária. 

Para Zumthor, a distinção entre erudito e popular 

remete aos costumes que prevalecem numa determinada 

sociedade em algum momento. A palavra popular designa, em 

sua concepção, “a tendência a alto grau de funcionalidade das 

formas, no interior de costumes ancorados na experiência 

cotidiana, com desígnios coletivos e em linguagem 

relativamente cristalizada” (1993, p. 119). 

Nos estudos de Wladimir Propp sobre a Morfologia do 

conto (edição portuguesa de 2003) ou Morfologia do conto 

maravilhoso (edição brasileira de 2006), aparece a expressão 

“conto popular, folclórico” (2003, p. 33; 2006, p. 7) e o autor 

define, como contos maravilhosos os de números 300 a 749 

no índice de Aarne e Thompson (2003, p. 57; 2006, p. 20), 

intervalo que agrupa, nessa classificação, os contos de fada ou 
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de encantamento. Há, porém, uma diferença de tradução nas 

obras consultadas: a publicação portuguesa traz a expressão 

“contos maravilhosos” (2003, p. 57), enquanto na brasileira 

encontramos “contos de magia” (2006, p. 20, aparecendo no 

título o termo “maravilhoso”). Assim, Propp afirma que sua 

pesquisa é consagrada aos contos – maravilhosos ou de magia 

–, de que estuda os motivos e as funções das personagens, 

analisando a estrutura e oferecendo um conceito deste tipo 

de narrativa do ponto de vista morfológico (2003, p. 144). 

Outras expressões aparecem com referência a essas 

narrativas oriundas da oralidade. Em Marina Warner, há a 

menção a Marie-Jeanne L’Héritier de Villandon, prima ou 

sobrinha de Charles Perrault, defensora dos “contos de velhas 

senhoras”, termo utilizado pelo escritor na introdução a Pele 

de Asno, segundo Warner (1999, p. 43), ou “conto de Velha”, 

expressão com que Perrault caracteriza “Pele de Asno” no 

prefácio aos seus Contos em versos (2007, p. 13). Angela 

Carter emprega “histórias de velhas comadres” (2011, p. 10). 

No Brasil, há o registro de “contos da Carochinha”, título de 

um dos livros de Figueiredo Pimentel, personagem citada em 
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Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, como uma velha 

coroca, e Histórias da Velha Totônia, de José Lins do Rego. 

Cecília Meireles, Bárbara Vasconcelos de Carvalho e 

Leonardo Arroyo são considerados pioneiros no estudo da 

Literatura Infantil no Brasil e apresentam alguma contribuição 

quanto à conceituação e ao emprego dos termos citados. 

Cecília Meireles publica, em 1951, a obra Problemas da 

Literatura Infantil, em que emprega o termo “Literatura 

Tradicional”, referindo-se a uma literatura primitivamente 

oral, que se transforma em literatura escrita. Para a escritora, 

“é a Literatura Tradicional a primeira a instalar-se na memória 

da criança”, por onde ela recebe “a infância a visão do mundo 

sentido, antes de explicado; do mundo ainda em estado 

mágico” (1979, p. 66). Aponta como particularidade dessa 

literatura o fato de ser diversa em cada país, mas preservar-se 

no mundo todo por conter experiências humanas, 

apresentando-se sob formas variáveis, oriundas das 

especificidades regionais. Acrescenta a escritora: 

Esse manancial profundo que a todos nos 
alimenta não constitui apenas uma riqueza, mas 
um milagre, quando se pensa na facilidade que 
daí advém para as relações humanas. É um 
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humanismo básico, uma linguagem comum, um 
elo entre as raças e entre os séculos. (1979, p. 64) 

Bárbara Vasconcelos de Carvalho, em Compêndio de 

literatura infantil (1ª edição em 1959), aborda a “tradição 

oral” como o berço da literatura e, em sentido amplo, de todo 

o pensamento humano. Para a pesquisadora, considerada 

figura de relevo nos estudos iniciais de Literatura Infantil no 

Brasil, “A literatura tradicional, ou seja, a tradição oral, era 

transmitida de boca em boca, pelas mais singelas criaturas; ou 

levada a palácios, cortes, reuniões ou vias públicas” (196-, p. 

16). Como manifestação primitiva de literatura, considera que 

não se pode fixar o momento e o lugar exatos de seu 

nascimento, tampouco autoria, sendo uma realização 

anônima do povo, tendo adultos e crianças como público 

receptor. Segundo sua lógica de raciocínio, “Ela é anônima, 

porque não é de ninguém; e não é de ninguém, porque é de 

todo mundo, é universal.” (196-, p. 16). Assimila os contos 

populares ao folclore: “Estes contos populares a que 

chamamos, hoje, folclore, são de todos, realmente, porém 

ficarão pertencendo, na literatura escrita, a quem souber 

senti-los e interpretá-los.” (196-, p. 16). 
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Leonardo Arroyo dedica um capítulo à literatura oral 

em sua obra Literatura infantil brasileira (1ª edição de 

1968), mas não se atém a questões definidoras do gênero, 

antes apresentando um painel histórico sobre as influências 

das narrativas orais na formação cultural brasileira: tanto o 

português quanto o africano chegavam ao Brasil “com seu 

mundo na memória” (1990, p. 63), expressão colhida de 

Câmara Cascudo. Analisa a influência dos velhos narradores 

e contadores de histórias durante a escravidão, destacando 

a atuação das velhas negras que disseminavam suas 

histórias pelos engenhos, preenchendo o vazio existente 

pela falta de livros. 

José Carlos Leal, em A natureza do conto popular, 

assinala quatro características peculiares ao “conto popular 

tradicional em prosa” (1985, p. 23), objetivo de sua proposta 

na obra. A primeira é a antiguidade, remetendo a uma 

origem remota da temática dos contos, cuja matriz ou 

narrativa primeira dificilmente é localizada. A segunda diz 

respeito à autoria anônima da história, iluminando a questão 

com a discussão travada entre Jacob Grimm e Von Arnin. A 

capacidade de persistir no tempo é a terceira questão, que o 
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referido professor credita à linguagem arquetípica, simbólica, 

na esteira de Erich Fromm (1980), possibilidade de o conto 

ser transmitido e compreendido por homens de diferentes 

épocas e culturas. A última característica aponta para o 

processo de divulgação dos contos populares: transmitidos 

oralmente, espalham-se pelos mais diferentes lugares e 

situações, “nas clareiras das florestas, nos parques e 

mercados do Oriente, ao pé de uma fogueira em noite de 

frio, no varandão de antigas fazendas” (1985, p. 15). Câmara 

Cascudo igualmente assinala antiguidade, anonimato, 

divulgação e persistência como características do conto 

popular, citadas mais à frente nesta obra. 

A professora Nelly Novaes Coelho emprega a 

expressão “narrativas primordiais, que o tempo transformou 

em populares e que a Literatura Infantil acabou por 

incorporar em seu acervo como obras clássicas do gênero” 

(1991, p. 88 ou 2000, p. 94). Destaca, na origem desses 

textos, a sabedoria anônima popular ou culta e a recolha 

realizada por diferentes autores. 

Em Portugal, o professor Manuel Viegas Guerreiro, na 

obra Para a história da literatura popular portuguesa (1ª 
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edição em 1978), considera a expressão “literatura popular” a 

mais adequada para abarcar textos de quaisquer gêneros cujo 

crivo é passarem “pelo coração do povo” (1983, p. 11), 

independentemente de serem antigos ou recentes, anônimos 

ou com autoria explícita, orais ou escritos. Por literatura 

tradicional compreende aquela “transmitida ao longo do 

tempo, de geração em geração, mais ou menos antiga, 

anônima, que o vulgo vai transformando, com adições, 

supressões, invenções” (1983, p. 9-10), definição em que não 

se encaixam as criações recentes populares, mas abre espaço 

para a inclusão de modelos clássicos que não circulam por 

entre o povo. Seu critério, portanto, abole o selo do tempo, da 

autoria e mesmo da “supremacia” de algum gênero literário, 

incidindo sobre o que integra a cultura popular. 

Ao analisarem contos que pertencem à tradição 

portuguesa, as pesquisadoras portuguesas Madalena Jorge 

Dine e Marina Sequeira Fernandes sugerem a designação 

“Literatura Tradicional de Expressão e Transmissão Oral” 

(1999, p. 12), abreviando para literatura tradicional. Optam 

declaradamente pela expressão contos tradicionais, em 

detrimento de populares, porque a primeira integra a ideia de 
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produção popular, “no ‘seio do povo’”, como é usual dizer mas 

também a ideia da sua remota origem e da especificidade do 

seu conteúdo e forma.” (1999, p. 12). As autoras destacam, 

portanto, a antiguidade do texto, que, transmitido oralmente 

graças ao recurso da memória, preserva valores ou sentidos 

considerados imutáveis. Ao compararem os textos com 

autoria aos tradicionais, anônimos, distinguem, nos primeiros, 

a remissão a uma época definida, com seu imaginário e 

horizonte histórico, enquanto os contos tradicionais associam-

se a um imaginário coletivo, guardados na memória e 

preservados pelo ato de contar; como objetos de estudo, 

porém, reconhecem que eles se apresentam em um suporte 

escrito, em livro, o que conduz à questão da forma como 

acontece a recolha e a reescrita. 

Mais recentemente, Ângela Balça e Maria Natividade 

Carvalho Pires (2003), discorrendo sobre “Literatura 

tradicional: um filão para a literatura infantil e juvenil”, 

elegem o adjetivo tradicional, já impresso no título do 

capítulo, por considerarem-no mais adequado no contexto 

atual, uma vez que permanece a recolha de campo a essas 

manifestações da tradição oral. Exemplificam com o trabalho 
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empreendido por Isabel Cardigos em 2006 (Catalogue of 

Portuguese Folktales), a que podemos acrescentar o de Marco 

Haurélio aqui no Brasil, com várias obras publicadas em e 

sobre cordel, além de contos e fábulas do nosso folclore, 

colhidos da tradição oral brasileira. 

Feito esse percurso, esclarecemos que os contos que 

fazem parte deste trabalho pertencem à literatura tradicional 

e popular. Esta expressão abarca contos da tradição, ainda 

que a recolha ou reescrita possa ter acontecido 

contemporaneamente, de que se excluem a criação mais 

recente de cunho popular ou popular urbano e os textos 

antigos que integram a literatura dita erudita e culta. 

Considerando que os textos que compõem a literatura 

tradicional oral, assimilados pelos estudos sobre o folclore, 

foram integrados à origem da Literatura Infantil, faz-se eco às 

palavras de Teresa Colomer sobre que textos se incluem na 

categorização de literatura infantil: 

Além disso, a maioria dos autores concordam 
em situar a origem da literatura infantil, no 
sentido moderno, na evolução dos contos de 
fadas. Ressaltam, por outro lado, a extinção da 
linha de textos didáticos e moralizantes, que 
haviam sido escritos para crianças em épocas 
tão antigas como o século VI, e que possibilitou 
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o reconhecimento de uma literatura para 
crianças a partir do século XVIII. Em geral, estes 
livros didáticos são considerados como simples 
antecessores da literatura infantil, similares em 
razão da sua vontade de dirigir-se à infância, 
mas diferentes porque nega-lhes, em muitos 
casos, a qualidade de textos literários. A 
fantasia existente nos contos de fadas 
tradicionais teria assim a função literária e 
teria deslocado a ficção realista da nova 
criação, que se propunha a cumprir uma 
função moral. (2003, p. 55) 

Dentre os contos tradicionais populares, há algumas 

classificações, também importantes de serem comentadas com 

vistas a se clarificar o corpus deste trabalho, que se atém às 

narrativas maravilhosas, de encantamento ou também 

chamadas de contos de fadas, ainda que tal personagem não 

atue no enredo. Encontram-se essas classificações em Propp 

(2003, 2006), que analisa divisões propostas por outros 

estudiosos como V. F. Milles, Wundt, R. M. Volkov e Antti Aarne. 

Destacamos, porém, as empreendidas pelos escritores cujos 

contos recolhidos da tradição fazem parte da nossa pesquisa. 

Mantendo a ordem com que as respectivas obras 

portuguesas e brasileiras vieram à luz, vemos que Adolfo 

Coelho, em Contos populares portugueses, primeira edição 

em 1879, não apresenta divisão das setenta e cinco 

histórias no índice. 
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Teófilo Braga, nos Contos tradicionais do povo 

português (1ª edição em 1883), chama a atenção para o fato 

de as narrativas distribuírem-se em três categorias: 

maravilhosa, anedótica, moral; com base nesses três tipos, 

separou os contos em três grupos: de caráter mítico, facécias 

e exemplos. No índice do primeiro volume, os contos 

aparecem separados em: Parte I, composta por “Contos de 

fadas e casos da tradição popular”, com os contos míticos na 

primeira seção e as facécias na segunda. No segundo volume 

temos, na Parte II, “Histórias e exemplos de tema tradicional e 

forma literária” (textos oriundos de Livro das linhagens, Orto 

do Esposo, Gil Vicente e outros), e, na Parte III, “Lendas, 

patranhas e fábulas”. 

Consiglieri Pedroso (1985), no texto “Significado e 

importância dos contos populares”, presente em Contos 

populares portugueses (primeira edição em 1910), não 

oferece qualquer divisão dos contos no índice, mas afirma ser 

a classificação dos contos populares um problema importante. 

Levando em consideração o uso e o costume popular, lembra 

a denominação antiga de histórias da carochinha para quase 

todos os contos, distinguindo: os contos de fadas ou de 
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encantos, com predomínio do maravilhoso e da origem mítica; 

as histórias morais, que se propõem a demonstrar uma tese; 

as anedotas, onde predomina a facécia; as fábulas, 

apresentando uma moralidade, mas com personagens 

animais; a lenda, de caráter local, tecendo-se em volta de um 

fato conhecido e, por isso, com pretensões históricas. 

Dentre as obras brasileiras, Sílvio Romero, Contos 

populares do Brasil (1885 em Lisboa, 1897 no Rio de Janeiro) 

preocupa-se com a origem dos contos populares, dividindo-os, 

no sumário, em contos originados de três culturas: europeia, a 

primeira seção; indígena a segunda e a terceira seção 

reservada aos de origem africana e mestiça. 

Classificação citada por alguns críticos é a que propõe 

Luís da Câmara Cascudo no prefácio aos seus Contos 

Tradicionais do Brasil, de 1946, dividindo-os em doze seções, 

tomando por critério os “motivos”, aludindo ao método 

Aarne-Thompson: contos de encantamento (presença do 

maravilhoso), contos de exemplo, contos de animais (fábulas), 

facécias, contos religiosos, contos etiológicos, demônio 

logrado, contos de adivinhação, natureza denunciante, contos 

acumulativos, ciclo da morte e tradição. 
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Sobre as características do conto popular, Câmara 

Cascudo distingue, como já assinalado, antiguidade, 

anonimato, divulgação e persistência: “É preciso que o conto 

seja velho na memória do povo, anônimo em sua autoria, 

divulgado em seu conhecimento e persistente nos repertórios 

orais. Que seja omisso nos nomes próprios, localizações 

geográficas e datas fixadoras do caso no tempo” (2004, p. 13). 

1.4. CARACTERÍSTICAS DOS CONTOS DA TRADIÇÃO 

1.4.1. Tempo 

A origem das histórias se perde em um passado 

remoto, cuja data é de difícil precisão, embora as narrativas 

resistam à passagem do tempo, apresentando certa duração – 

a persistência a que alude Câmara Cascudo. Para o estudioso 

Jack Zipes (2007), a expressão “era uma vez” designa não um 

tempo passado, mas futurista, em que o final é o verdadeiro 

começo. Em sua opinião, a atemporalidade do conto e a sua 

indeterminação geográfica conferem-lhe conotações utópicas 

(resgatando o significado original de utopia como lugar algum, 

lugar nunca imaginado). 
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1.4.2. Produção 

As narrativas não apresentam um autor como criador 

da história, atribuindo-se os textos a uma autoria anônima ou 

criação coletiva, fruto ainda de todo tipo de modificação: 

fusões, acréscimos, supressões, colagens, substituições, 

influências etc. Podemos dizer que muitas narrativas se 

originam do cruzamento de fios de outras histórias que se 

juntam, se cruzam e se apagam, para configurar novas 

narrativas ou variantes daquela, narradas por gerações de 

contadores que vão “semeando” histórias por onde passam, 

mantendo-as vivas. Marina Warner afirma a natureza 

promíscua e onívora do gênero, “bem como anarquicamente 

heterogênea, absorvendo elementos elevados e inferiores, 

tons trágicos e cômicos em sua estrutura narrativa” (1999, p. 

20), oriundos de diferentes culturas e tempos, como histórias 

e fábulas com animais contadas por gregos e romanos, 

narrativas das Mil e uma noites, produções medievais... 

1.4.3. Recepção 

As narrativas da tradição oral, hoje enraizadas na 

Literatura Infantil, dirigiam-se a um público heterogêneo que 

abarcava adultos e crianças e, por que não, pessoas da 
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nobreza residentes em palácios e pessoas de nobreza que 

habitavam simples choupanas, mas também comerciantes, 

ladrões e toda espécie de gente humana que se permitia 

aquecer a alma por histórias narradas perto do fogo de 

lareiras, no aconchego de salões palacianos ou de simples 

casas nas aldeias, ou ainda narradas ao redor de fogueiras, nas 

florestas, afugentando predadores ou possíveis lobisomens. 

Acresce a isso que 

faz muito tempo que a literatura da tradição 
oral perdeu sua caracterização de ‘popular’, no 
sentido de compartilhada pela população de 
uma cultura. Foi, precisamente, seu 
extravasamento para uma nova audiência, a 
constituída agora pela infância, que lhe 
permitiu manter sua presença no imaginário 
coletivo das sociedades contemporâneas. 
(COLOMER, 2003, p. 55) 

1.4.4. Circulação e divulgação 

Ancorados inicialmente na transmissão oral de 

contadores de história, os contos eram narrados oralmente, 

transmitidos de geração a geração, guardados na memória. Na 

opinião da escritora Angela Carter (2011), as histórias se 

difundiram pelo mundo pelo fato de poderem ser levadas na 

mala, junto às pessoas, e não pelo compartilhamento de 

imaginário e experiência, afastando-se, a meu ver, da 
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abordagem junguiana. Seguiu-se o registro em um suporte 

escrito realizado por estudiosos ou escritores que 

preservaram, com maior ou menor fidedignidade, o relato 

ouvido. Tem-se, assim, a recolha, o reconto, a tradução, a 

adaptação e outras estratégias que implicam considerar a 

atitude do escritor diante do material que possui e de seu 

leitor implícito (na esteira de Eco, 2004), da mesma forma que 

o contador de histórias considerava a reação da plateia diante 

de si, com ela interagindo pela modulação de voz, expressões 

e gestos e até mesmo, creio, pela seleção vocabular e pela 

estrutura narrativa (que não deveria ser por demais complexa, 

a fim de a história ser compreendida por seus ouvintes). 

Segundo Warner (1999), a oralidade do gênero permanece 

mesmo nas versões literárias, por meio de um estilo que se 

aproxima do discurso falado, com apartes em tom coloquial e 

exclamações, além de outros recursos que simulam a 

intimidade própria do “conto de inverno”, história ouvida ao 

pé da cama antes de dormir. 

1.4.5. Contadores de histórias 

Muitos povos forjaram os seus cantadores, de que 

trovadores, jograis e menestréis são exemplos, e contadores 
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de histórias, responsáveis por levar algum divertimento às 

pessoas, difundir cultura e ser ainda uma espécie de 

reservatório da memória coletiva do povo: 

A palavra-força tem seus portadores 
privilegiados: velhos, pregadores, chefes, 
santos e, de maneira pouco diferente, os 
poetas; ela tem seus lugares privilegiados: a 
corte, o quarto das damas, a praça da cidade, a 
borda dos poços, a encruzilhada da igreja. 
(ZUMTHOR, 1993, p. 75) 

Na cultura europeia encontra-se, na visão de Angela 

Carter, uma contadora de histórias arquetípica, a Mamãe 

Gansa – ou Mother Goose, em inglês, Ma Mère l’Oie, em 

francês) – representada como na publicação dos contos de 

fadas de Perrault: “uma senhora sentada ao pé do fogo, fiando 

– literalmente, ‘fiando um fio’” (2011, p. 9). Marina Warner se 

refere à suposição dessa contadora, alegre e velha matrona, 

como “fonte histórica ou fantasia de origem” (1999, p. 22); 

analisa, posteriormente, características depreciativas da figura 

da gansa, ligada à tolice, ao falatório e ao mexerico, 

projetando-se consequentemente esses aspectos no tipo de 

histórias em que ela figura. 

A obra de Perrault traz o subtítulo Contes de Ma Mère 

l’Oye – Contos da Mamãe Gansa, personagem existente em 
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antigos contos populares, narrando histórias para seus 

filhotes. A imagem que se vê na gravura do frontispício, 

porém, é a de uma senhora tecendo frente à lareira com três 

crianças ao redor. Evidencia-se a associação do ato de contar 

histórias tanto à figura feminina e suas funções (fiar), quanto à 

lareira, local propício à atividade por ser o mais aquecido da 

casa, tal como em tempos outros a narração de histórias 

acontecia ao redor da fogueira, contadas para adultos e 

crianças: na Europa, os contos de fadas “costumavam ser a 

forma principal de entretenimento para as populações 

agrícolas na época do inverno”, tornando-se “uma espécie de 

ocupação espiritual essencial” (VON FRANZ, 1990, p. 120). 

Na literatura brasileira, como já apontado, também 

há contadoras de histórias, como a Velha Totônia, de José 

Lins do Rego, Dona Benta e Tia Nastácia, de Monteiro 

Lobato, além da referência, em Reinações de Narizinho, à 

Dona Carochinha. Figueiredo Pimentel resgata algumas 

personagens femininas, associadas à contação de histórias, 

em títulos de suas obras: Histórias da avósinha, Contos da 

Carochinha e Histórias da Baratinha. 
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Em algumas regiões da África, registrou-se a presença 

de contadores de histórias que preservavam a cultura e a 

identidade do povo por meio de sua arte ou ofício. Acerca 

dessa tradição, A. Hampaté Bâ realça que nas nações 

modernas em que há um maior prestígio da escrita em relação 

à oralidade, constituindo-se o livro como principal veículo de 

herança cultural, os povos sem escrita eram considerados sem 

cultura, de que decorre a confiança e a fidedignidade 

depositadas à palavra escrita, em detrimento da oralidade. O 

escritor alerta, porém, para o fato de que, num ou noutro 

suporte, há um valor altaneiro: 

O que se encontra por detrás do testemunho, 
portanto, é o próprio valor do homem que faz 
o testemunho, o valor da cadeia de 
transmissão da qual ele faz parte, a 
fidedignidade das memórias individual e 
coletiva e o valor atribuído à verdade em uma 
determinada sociedade. Em suma: a ligação 
entre o homem e a palavra. 

E, pois, nas sociedades orais que não apenas a 
função da memória é mais desenvolvida, mas 
também a ligação entre o homem e a Palavra é 
mais forte. Lá onde não existe a escrita, o 
homem está ligado à palavra que profere. Está 
comprometido por ela. Ele é a palavra, e a 
palavra encerra um testemunho daquilo que ele 
é. A própria coesão da sociedade repousa no 
valor e no respeito pela palavra. (2010, p. 168) 
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Segundo Gilberto Freyre (2003, p. 413), em muitas 

localidades encontra-se o griô – ou griot, em francês –, bem 

como mulheres, conhecidas como griotes. Em sua 

dissertação, Cristiano Guedes Pinheiro (2013) reporta-se a 

outras denominações de contadores de histórias, de acordo 

com a cultura e a região. Citando o trabalho de Alfred 

Burton Ellis, também utilizado por Freire, Cristiano Pinheiro 

destaca contadores de histórias iorubás, o akpalô, o akpalô 

kpatita, o arokin e o Ologbô. O akpalô é o criador de alô ou 

conto, enquanto o akpalô kpatita refere-se àquele que 

profissionaliza a arte de contar histórias, andando de um 

lugar a outro para difundir seus contos. O arokin é 

apresentado como o narrador das crônicas do passado, das 

crenças e costumes que fazem parte das tradições 

nacionais, por vezes ligados a um rei ou chefe supremo. O 

título de Ologbô pertence ao chefe dos arokins, conselheiro 

considerado o depositário das crônicas antigas, “pai dos 

cronistas” (2013, p. 33). Os griots, em terminologia 

francesa, ou dieli, em bambara, segundo a Hampaté Bâ, são 

animadores públicos, contadores de histórias, músicos, 

diplomatas, genealogistas ou poetas. Percorrem suas 

comunidades, regiões e os países, contando e cantando 
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suas histórias, em buscas de informações para suas 

genealogias ou em alguma missão diplomática, apaziguando 

desavenças familiares. Por vezes ligam-se a uma família 

nobre ou real, mas podem ser grandes viajantes, com 

prerrogativas que vão do status social respeitável à 

liberdade de falar imprudentemente, sem o compromisso 

absoluto com a verdade: 

Uma vez que a sociedade africana está 
fundamentalmente baseada no diálogo entre 
os indivíduos e na comunicação entre 
comunidades ou grupos étnicos, os griots são 
os agentes ativos e naturais nessas 
conversações. Autorizados a ter “duas línguas 
na boca”, se necessário podem se desdizer sem 
que causem ressentimentos. Isso jamais seria 
possível para um nobre, a quem não se 
permite voltar atrás com a palavra ou mudar 
de decisão. Um griot chega até mesmo a arcar 
com a responsabilidade de um erro que não 
cometeu a fim de remediar uma situação ou de 
salvar a reputação dos nobres. (HAMPATÉ BÂ, 
2010, p. 195) 

Vários escritores, ao fixarem o conto na forma escrita, 

reportam-se às pessoas que lhe forneceram as narrativas, 

nomeando-as e situando o local de origem do conto. Há a 

referência a homens e mulheres como fontes, mas, apesar 

disso, Marina Warner defende o caráter feminino do narrador, 

afiançando que geralmente (e não exclusivamente) cabe a 
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mulheres mais velhas – mães ou avós – e de classe inferior a 

transmissão das histórias aos mais jovens: 

Portanto, embora os escritores e 
colecionadores do sexo masculino tenham 
dominado a produção e a disseminação de 
contos maravilhosos populares, estes 
frequentemente eram transmitidos por 
mulheres no ambiente íntimo ou doméstico. 
Essas fiandeiras de contos muitas vezes 
apresentam-se como Scherazades, usando a 
narrativa para obter uma resolução satisfatória 
e justa. (1999, p. 43) 

Nelly Novaes Coelho alerta para o fato de que a 

associação da figura da velha contadora de histórias com a 

fiandeira pode ter sido motivada, em Perrault, devido ao 

escritor respirar ainda a presença da mitologia greco-romana 

em sua época, favorecendo a aproximação entre as Parcas 

latinas, senhoras do destino humano, tecendo o fio da vida, 

com o tecer das histórias, que igualmente configuram a 

existência humana. Acrescenta, a referida professora, que esta 

relação deveria existir na Antiguidade, uma vez que, “nos 

costumes europeus, desde a Idade Média, o ato de fiar (com 

fuso e roca) foi sempre associado à mulher, isto é, vinculado 

ao poder feminino de tecer novas vidas e o abrigo dos corpos.” 

(2003, p. 77-78). 
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Para Zipes (2007), as vozes de contadores de histórias 

não alfabetizados e de mulheres, impedidas de serem 

escritoras, ficaram submersas face a interesses hegemônicos 

de homens das classes superiores de determinadas 

comunidades ou sociedades particulares. Por outro lado, o 

pesquisador realça igualmente que, ao passar para o registro 

escrito, os contos preservaram o sistema de valores dos que 

se viam privados do poder, seja pelos artistas simpatizarem 

com os excluídos, seja por eles serem também marginalizados. 

1.4.6. Escritores 

As narrativas que nos chegaram foram, em algum 

momento, registradas. Há um brilho especial sobre Charles 

Perrault, por ter sido pioneiro nessa recolha, ainda que lhe 

atribuam retoques literários às histórias coligidas. Sabe-se, 

porém, que havia à época escritoras – como a baronesa ou 

condessa d’Aulnoy e a condessa de Murat – que não só lhe 

foram contemporâneas, como lhe antecederam. Marie-Jeanne 

L’Héritier de Villandon, prima ou sobrinha de Perrault, teria 

influenciado o escritor a resgatar os contos de fadas como 

representantes legítimos da cultura francesa (o que estava em 

sintonia com a defesa de Perrault pelos “modernos”, na 



79 

Querela dos Antigos e Modernos). Os irmãos Grimm, com o 

objetivo de fixar a cultura alemã por meio de um trabalho 

filológico de recolha das narrativas, observando as fontes, 

tornaram-se referência para trabalhos semelhantes em outros 

países, como Peter Christen e Jorgen Moe na Noruega, J. F. 

Campbell nas Highlands. Por seu turno, os Grimm fazem 

referência ao italiano Giambattista Basile – ou Giovan Battista 

Basile, como o nomeia a apresentação realizada por Francisco 

Degani (apud BASILE, 2018) –, nascido em Nápoles, no início 

de 1570, e falecendo em 1623, em Giugliano. Em Portugal, 

além dos já citados – Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consiglieri 

Pedroso –, há Leite de Vasconcelos, cuja coletânea foi 

publicada postumamente em 1963, e a referência a Gonçalo 

Fernandes Trancoso, que em 1575 publicou a obra Contos e 

histórias de proveito e exemplo. No Brasil, Sílvio Romero, 

Figueiredo de Pimentel, Monteiro Lobato e Luís da Câmara 

Cascudo são nomes que se destacam. 

Analisando a evolução das pesquisas sobre a Literatura 

Infantil e Juvenil, Teresa Colomer destaca o interesse pelo 

folclore, ocorrido a partir dos estudos estruturalistas e da 

psicanálise, que reivindicou a valorização da fantasia e dos 
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contos populares, produzindo uma ruptura com os critérios 

educativos em voga: 

Os estudos sobre livros infantis analisaram 
profundamente a adequação do folclore à 
recepção das crianças e teorizaram seus 
benefícios a partir de critérios antropológicos, 
psicológicos e literários. A consequência desta 
reflexão configura uma grande parte dos 
pressupostos atuais nesta área de estudo. 
(2003, p. 148) 

A conclusão a que se chega reveste de relevo as 

narrativas de outrora, que continuam sendo revisitadas, 

suscitando novas obras nos mais variados suportes, que, por 

sua vez, desafiam novas pesquisas. Passemos ao estudo mais 

detalhado dos contos de fadas. 
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“Contos de fadas são, como a 
poesia, as pérolas da criação 
literária.” 

Marina Colasanti (1992) 

Começo minha reflexão sobre o que é um conto de 

fadas, como conceituar um conto de fadas. Certamente 

qualquer adulto tem alguma resposta a oferecer, fruto de uma 

experiência de vida em que, em algum momento, estabeleceu 

contato com narrativas ligadas a um mundo feérico, ainda que 

cinematográficas. Afasto-me, porém, da ideia de uma história 

em que a personagem da fada compareça, ainda que em 

função secundária de mediadora, geralmente auxiliando seu 

protegido. Penso em contos de fadas – e não contos com 

fadas – como um tipo específico de narrativa em que a 

presença desse ser do maravilhoso – a fada – não é o 

elemento primordial a distinguir a história como tal. Mais que 

uma personagem, é uma certa ambiência que pode definir 

esse tipo de texto. Nesse sentido, ressoam as palavras de Erich 

Auerbach sobre a figura do cavaleiro cortês, novelas de 

cavalaria do rei Artur e a atmosfera feérica: “encontramo-nos 

em meio a um mágico conto de fadas” (1976, p. 113), 

acrescentando que “O secreto, o que brota do chão, 
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ocultando as suas raízes, inacessível a qualquer explicação 

racional, foi tirado pelo romance cortês da lenda popular 

bretã” (1976, p. 114). Merlin, Morgana, a espada na pedra, a 

fonte que cura, a besta ladradora são alguns dos elementos 

que compõem esse cenário medieval impregnado de magia. J. 

R. R. Tolkien, de O Senhor dos Anéis, igualmente apresenta o 

Belo Reino, noção que abrange a fantasia e o encantamento 

que cercam as histórias de fadas, imersas no maravilhoso: 

Elas [as narrativas dos contos de fadas] abrem 
uma porta para Outro Tempo e, se a 
atravessarmos, nem que seja por um momento, 
estaremos fora de nosso tempo, talvez fora do 
próprio Tempo. (TOLKIEN, 2006, p. 39) 

Assim, a expressão “conto de fadas” caracteriza uma 

narrativa que tem por traço basilar a presença do 

maravilhoso, entendendo-se por maravilhoso, na esteira dos 

estudos de Todorov (2004), Jacques Le Goff (2010), J. R. R. 

Tolkien (2006), David Roas (2014), dentre outros, a inserção 

de uma história num universo em que a emergência de seres, 

objetos e eventos sobrenaturais na diegese não causa 

estranhamento: 

Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso 
ao conto de fadas; de fato, o conto de fadas 
não é senão uma das variedades do 
maravilhoso e os acontecimentos 
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sobrenaturais aí não provocam qualquer 
surpresa: nem o sono de cem anos, nem o lobo 
que fala, nem os dons mágicos das fadas (para 
citar apenas alguns elementos dos contos de 
Perrault). (TODOROV, 2004, p. 60) 

São contos do “Era uma vez”, fórmula sintagmática 

presente em diversas línguas, remetendo a um mundo 

encantado, de magia, onde noções de espaço e tempo 

concretamente demarcadas se desvanecem. Na literatura 

maravilhosa, segundo David Roas, as narrativas “não fazem 

intervir nossa ideia de realidade nas histórias contadas”, “o 

sobrenatural é mostrado como natural, em um espaço muito 

diferente do lugar em que vive o leitor” (2014, p. 33, grifos do 

autor), como no mundo dos contos de fadas tradicionais ou na 

Terra Média de O Senhor dos Anéis, de Tolkien. 

O conto de fadas remete ao mundo maravilhoso, regido 

por ações distantes da realidade extratextual cotidiana, fora de 

toda atualidade, em que a presença de eventos e seres 

sobrenaturais é possível sem causar estranhamento. A narrativa 

maravilhosa estabelece critérios próprios de verossimilhança, 

não se questionam fenômenos como um lobo que fala, um 

tapete que voa, ou mesmo a presença de seres como duendes, 
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ogros, unicórnios, fadas ou bruxas, afinal, “Cada gênero tem 

sua própria verossimilhança” (ROAS, 2014, p. 34). 

Empregamos a expressão contos de fadas no mesmo 

âmbito de contos maravilhosos ou de magia (PROPP, 2003; 

2006); ou contos de encantamento (CASCUDO, 2004). 

Levando em consideração o uso e o costume popular, 

Consiglieri Pedroso, na introdução aos Contos populares 

portugueses, lembra a denominação antiga de histórias da 

Carochinha para quase todos os contos, distinguindo os 

contos de fadas ou de encantos, com predomínio do 

maravilhoso e da origem mítica, de outros tipos de textos, 

como histórias morais, anedotas, fábulas e lendas. 

Alguns pesquisadores e mesmo escritores focalizam o 

conto de fadas como gênero. Pode-se afirmar que o conto de 

fadas configura um gênero literário específico ou textual, 

integrando a perspectiva narrativa? A inquirição tem o valor 

mais de uma provocação que a busca de uma resposta 

conclusiva. Discutir a noção de gênero, conceituação e 

abrangência não faz parte da nossa proposta. A questão 

surgiu, porém, a partir do emprego do termo por Maria 

Warner (1999), que trata os contos de fadas como gênero. 
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Conjecturando que há uma série de procedimentos narrativos 

formais e temas que frequentemente aparecem nas 

narrativas, a possibilidade de pensar os contos tradicionais 

oriundos da oralidade – os contos de fadas – nessa 

perspectiva ganha consistência, ainda mais se pensarmos na 

maleabilidade que o conceito de gênero literário assume nos 

estudos contemporâneos e na noção de que todo gênero 

implica convenção. 

Nesse sentido, a professora Pampa Arán (2014) propõe 

o termo genericidade, noção que assimila a constante 

mutação que torna porosos os limites entre os gêneros, 

permitindo a renovação da própria literatura, por meio de 

entrecruzamentos, hibridizações e outros procedimentos 

narrativos. Considerando que a conceituação de gênero 

literário não pode ser compreendida em molduras 

rigidamente definidas, antes vislumbrada como categoria 

histórica, variável, vinculada a outros sistemas discursivos nem 

sempre literários, Pampa Arán defende que os gêneros 

literários “são unidades de ancoragem que permitem uma 

organização artisticamente produtiva do processo vivo de 
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intercâmbio discursivo, sob o estímulo de certas condições 

culturais” (2014, p. 69, tradução nossa). 

Defendendo o gênero como modelo de leitura, Antoine 

Compagnon (2006, p. 157) afirma que a teoria dos gêneros é 

um dos ramos mais bem fundamentados nos estudos 

literários, embora questione a pertinência teórica dessa 

noção, relacionando-a a um esquema de recepção que se 

afasta da taxionomia inerente à classificação das obras. Para 

Compagnon, “O gênero, como código literário, conjunto de 

normas, de regras do jogo, informa o leitor sobre a maneira 

pela qual ele deverá abordar o texto, assegurando desta 

forma a sua compreensão” (2006, p. 158). Ao realizar a leitura, 

o leitor imagina a que gênero o texto pertence, de acordo com 

convenções históricas próprias, selecionando e atualizando, 

dentre os recursos oferecidos pelo texto, os que a sua leitura 

atualizará, o que leva o autor a afirmar que “A concretização 

que toda leitura realiza é, pois, inseparável das imposições de 

gênero” (2006, p. 198). Os contos de fadas delineiam um 

horizonte de expectativas no leitor, de acordo com a 

convenção do gênero que nos chegou. Nesse aspecto, Peter 

Hunt defende que “O que encontramos num texto depende 
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de como o lemos; e, por sua vez, depende do que os vários 

gêneros de literatura infantil permitem que ele seja” (2010, p. 

109), uma vez que essa literatura Infantil, como propõe o 

autor, abarca quase todos os gêneros literários. 

Outro escritor a contribuir com a noção de gêneros do 

discurso – diferentemente da perspectiva de gêneros literários 

ou mesmo gêneros textuais, que também se contamina pelo 

intercâmbio efetivado com os diferentes gêneros discursivos 

que circulam na sociedade e estão presentes nos textos 

literários – é Mikhail Bakhtin. O pesquisador russo destaca o 

conteúdo temático, o estilo e a forma composicional como 

elementos distintivos a distinguir um gênero discursivo: 

O emprego da língua efetua-se em forma de 
enunciados (orais e escritos) concretos e 
únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. Esses 
enunciados refletem as condições específicas e 
as finalidades de cada referido campo não só 
por seu conteúdo (temático) e pelo estilo de 
linguagem, ou seja, pela seleção de recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua 
mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. (BAKHTIN, 2003, p. 261) 

Os contos da tradição configuram-se como um texto com 

características próprias, apresentando “tipos relativamente 
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estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 262), o que os 

torna distintos inclusive de outros gêneros literários. 

Afirmamos que nosso corpus é constituído por contos 

de magia, maravilhosos, de encantamento – ou contos de 

fadas, termo que vem caracterizando esse tipo de narrativa, 

empregado por escritores e críticos, e que longe está de 

requerer a presença da personagem fada na história. Não nos 

referimos, porém, à distinção proposta pela professora Nelly 

Novaes Coelho sobre contos maravilhosos e contos de fadas 

(2000, p. 172-173; 2003, p. 79). São contos do “era uma vez”, 

expressão presente em diversas línguas, remetendo a um 

mundo encantado, com características mais ou menos 

peculiares que intentamos abordar, sem a pretensão de 

esgotar o assunto ou tampouco recair numa prescrição. 

Recorrer a um escritor como Tolkien talvez seja a melhor 

maneira de captar a ambiência de um conto de fadas: 

A definição de história de fadas – o que é ou o 
que deveria ser – não depende, portanto de 
qualquer definição ou relato histórico sobre 
elfos ou fadas, mas sim da natureza do Belo 
Reino, do Reino Perigoso e do ar que sopra 
nessa terra. Não tentarei definir isso nem 
descrever diretamente. Não é possível fazê-lo. 
O Belo Reino não pode ser capturado numa 
rede de palavras, porque uma de suas 
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qualidades é ser indescritível, porém não 
imperceptível. (2006, p. 16) 

Para Tolkien, uma história de fadas tece conexões com o Belo 

Reino, independentemente de sua finalidade – sátira, aventura, 

moralidade, fantasia –, afastando-se, porém, de uma moldura 

científica ou de qualquer estratégia que destrua a possibilidade 

de a história ser lida como verdadeira (quando, por exemplo, 

assegura-se o aspecto ficcional ou ilusório da história). 

Por último, retorno a Jack Zipes (2000), que distingue os 

contos da tradição oral de contos de fadas literários – oral folk 

tale ou oral wonder tales e literary fairy tale, que sofreram o 

processo de textualização, ao passarem para o registro escrito, 

o que não implica a superioridade de um tipo de narrativa 

sobre o outro. Referindo-se à pesquisa do alemão Jens Tismar, 

Zipes assinala que os contos de fadas literários constituem um 

gênero, diferenciando-se dos contos da oralidade por 

apresentarem autoria definida, serem sintéticos e elaborados, 

em comparação ao anonimato e à simplicidade (por se ligarem 

a comunidades de origens), dos contos orais maravilhosos. O 

pesquisador citado agrega, porém, outras distinções, 

considerando que o conto de fadas se constituiu como gênero 

ao se “apropriar” de elementos das narrativas populares – 
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como motivos, signos, personagens, enredos, funções, o que 

remete ao trabalho de Vladmir Propp (2003) – e combiná-los a 

elementos de outros gêneros literários, sofrendo um processo 

de literalização, ou seja, a transformação dos textos orais em 

registro escrito implica que as representações literárias da 

oralidade serão lidas, interpretadas, analisadas por meio, agora, 

da leitura. Assim, a textualização assinala igualmente um 

processo de literalização. 

Passemos a refletir sobre algumas características dos 

contos de fadas que configuram protocolos do gênero, 

conteúdo parcialmente publicado (MICHELLI, 2018b). 

2.1. “ERA UMA VEZ”, QUESTÕES DE TEMPO E ESPAÇO 

A expressão “Era uma vez” – que inicia todos os contos 

de Perrault (“Il était”, em francês) com exceção de “O Gato de 

Botas”, ou outras que lhe são corolárias – imediatamente 

insere o leitor ou ouvinte em um mundo de magia, onde 

noções de espaço e tempo concretamente demarcadas se 

esvanecem. A narrativa se desenvolve no passado, num tempo 

historicamente indeterminado, mítico, aparecendo expressões 

como “Há muito, muito tempo, vivia um rei” (“A maldita 

fiação do linho”, GRIMM, 2012, p. 81, tomo 1) ou “No tempo 
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em que feitiços ainda faziam efeito” (“O fogão de ferro”, 

GRIMM, 2012, p. 194, tomo 1). 

O tempo também parece não se abater sobre as 

personagens, como se a vida parasse em suspenso: elas vivem 

uma série de aventuras que pressupõem passagem de tempo 

e mudanças físicas, mas é como se nada tivesse acontecido, 

tal como ocorre no conto “Sumido sejas tu como o vento” 

(PEDROSO, 1985, p. 73), em que vinte anos se passam, mas as 

personagens sequer se dão conta. São narrativas onde 

geralmente emerge o maravilhoso, quase sempre em meio à 

mais dura realidade mostrada nos contos que não se abstêm 

de focalizar a morte, a fome, o abandono infantil, o incesto, a 

inveja, a rivalidade fraterna e entre mãe e filha. 

A ambiência física e social que caracteriza os contos de 

fadas divide-se em espaços de centralidade e de periferia, 

termos empregados pelo historiador Jacques Le Goff (2006) ao 

analisar a sociedade do ocidente medieval. O primeiro espaço 

é caracterizado pelo castelo ou palácio na cidade, pelo casebre 

de lenhadores na aldeia. O segundo, é o território da floresta 

ou bosque, representando a travessia perigosa e iniciática da 
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personagem, que precisa transpor os obstáculos que tal 

espaço oferece: 

Nos contos de fadas, avultam, como territórios 
maravilhosos do espaço, o castelo e a floresta 
quase sempre encantada. O primeiro é 
construção humana, mundo da cultura, 
símbolo de transcendência; o segundo, habitat 
natural, espaço livre à natureza, lugar 
reservado ao carvalho, aos animais selvagens, 
aos seres sobrenaturais. 

Resgatando a origem céltico-bretã dos contos 
de fadas, lembramos que os santuários celtas 
geralmente se localizavam em florestas, como 
a de Broceliande, enquanto as cerimônias 
religiosas aconteciam nas florestas, nas 
clareiras dos bosques sagrados, em grutas, 
lagos e não em templos fechados. Nemeton, 
termo céltico que significa santuário, designa 
etimologicamente um lugar circular no bosque. 
(MICHELLI, 2018a, p. 59) 

2.2. TRAÇOS DISTINTIVOS GERAIS 

Como marcas gerais da narrativa maravilhosa, 

elementos constantes na estruturação dos contos, Nelly 

Novaes Coelho (2000, p. 177-180) distingue a metamorfose, o 

uso de talismãs, a força do destino, o desafio do mistério ou 

do interdito, a reiteração de números (principalmente o três e 

o sete), a magia e a divindade, elencando valores ético-

ideológicos presentes nas narrativas. 



94 

A professora Regina Zilberman (2003, p. 177-178) 

destaca a estrutura que dá corpo ao gênero, que ela nomeia 

de “convenção do conto de fadas”, com base na sequência 

narrativa e no elenco de personagens. A ação se apoia em, 

pelo menos, três momentos: um conflito, uma ação 

saneadora, por meio de um herói que recebe uma ajuda (a 

mediação mágica ou natural) e o sucesso final, geralmente 

culminando no casamento. Ao caracterizar os figurantes, 

divide-os em dois grupos principais: humanos e mágicos, que 

se separam em bons e maus. Zilberman exemplifica essa 

composição com o herói contrapondo-se ao vilão; as fadas ou 

os velhos bondosos em posição oposta a bruxas, duendes, 

anões ou gigantes maus. 

Analisando os contos populares portugueses, Maria 

Leonor Machado de Souza (1985) considera que os contos de 

magia – os contos de fadas – apresentam uma complexidade 

de história, destacando cinco aspectos gerais: a importância 

dos números, especialmente o três; o encantamento de 

príncipes e princesas; a repetição de episódios dentro de uma 

narrativa; a associação entre bondade e beleza: heroínas boas 

são bonitas, enquanto as más são feias (o que não se aplica 
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aos contos de Perrault, adendo nosso), além de ressaltar que 

o destino sorri à personagem aparentemente mais fraca ou 

menos atraente; a relação nem sempre lógica entre os 

acontecimentos e o desfecho às vezes abrupto. 

Um trabalho que iluminou os contos de fadas, 

retirando a poeira de demérito que se acumulava sobre eles, 

foi o do psicanalista Bruno Bettelheim (1980). Ele refuta a 

ideia de puerilidade desses contos, encontrando neles 

profundos significados existenciais que auxiliam tanto a 

criança quanto o adulto, não por ensinarem especificamente 

como se conduzir numa sociedade determinada, haja vista as 

narrativas terem sido criadas há muito tempo, mas por 

focalizarem problemas interiores característicos do ser 

humano independente do momento histórico em que viva: 

Através dos séculos (quando não dos milênios) 
durante os quais os contos de fadas, sendo 
recontados, foram-se tornando cada vez mais 
refinados, e passaram a transmitir ao mesmo 
tempo significados manifestos e encobertos - 
passaram a falar simultaneamente a todos os 
níveis da personalidade humana, comunicando 
de uma maneira que atinge a mente ingênua 
da criança tanto quanto a do adulto 
sofisticado. Aplicando o modelo psicanalítico 
da personalidade humana, os contos de fadas 
transmitem importantes mensagens à mente 
consciente, à pré-consciente, e à inconsciente, 
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em qualquer nível que esteja funcionando no 
momento. (1980, p. 14) 

Apesar desse profundo significado psicológico que 

encontra nas histórias, Bettelheim acredita o sucesso dos 

contos de fadas a suas qualidades literárias e valor artístico, o 

que explica as diversas leituras do mesmo conto, obtidas tanto 

por diferentes pessoas, quanto pela mesma pessoa em vários 

momentos de sua vida. Faz, em sua obra, algumas críticas, 

dentre elas às narrativas modernas (histórias “fora de 

perigo”), que privam seus leitores de se confrontarem com os 

obstáculos existentes na vida, como a morte ou o 

envelhecimento, alertando para o fato de pais ou adultos 

desejarem oferecer às crianças somente imagens agradáveis e 

otimistas, o que falseia a realidade da vida e impede as 

crianças de lidar com situações desagradáveis. Adverte ainda 

para que os adultos não interpretem o conteúdo dos contos 

para as crianças, tampouco clarifiquem as possíveis reações e 

sentimentos delas por um determinado conto que lhes tenha 

sido significativo, pois retiram o encantamento da história e 

confiscam o potencial do conto ajudar efetivamente a criança 

a enfrentar suas dificuldades: 

As interpretações adultas, por mais corretas 
que sejam, roubam da criança a oportunidade 
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de sentir que ela, por sua própria conta, 
através de repetidas audições e de ruminar 
acerca da estória, enfrentou com êxito uma 
situação difícil. Nós crescemos, encontramos 
sentido na vida e segurança em nós mesmos 
por termos entendido e resolvido problemas 
pessoais por nossa conta, e não por eles nos 
terem sido explicados por outros. 
(BETTELHEIM, 1980, p. 27) 

Além do trabalho na linha da análise psicanalítica, 

Bettelheim empreendeu um estudo dos contos de fadas em 

que assinala algumas características importantes nesse tipo de 

narrativa. Isso levou Teresa Colomer (2003, p. 63) não só a 

reconhecer a importância do legado de Bettelheim, como a 

considerar que os elementos destacados por ele – simplicidade 

das situações descritas, clara distinção entre o bem e o mal, 

facilidade de identificação do leitor com o herói positivo e 

desenlace feliz da história – influenciaram decisivamente na 

constituição de critérios de avaliação das obras de literatura 

infantil, gerando, num primeiro momento, a produção maciça 

de livros que atendiam aos postulados prescritos. 

2.3. MARAVILHOSO, METAMORFOSE E ENCANTAMENTOS 

Um elemento diretamente responsável por conferir 

essa atmosfera afastada da realidade empírica é o 

maravilhoso. Definido como gênero por Todorov, o 
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maravilhoso irrompe na narrativa sem qualquer 

estranhamento e implica a aceitação dos fenômenos 

sobrenaturais, quer pelas personagens ficcionais, incluindo-se 

o narrador, quer pelo leitor, o que implica, da parte deste, a 

suspensão voluntária da incredulidade. 

O maravilhoso, ao criar uma ambiência de alteridade 

em relação à realidade cotidiana, desestrutura o mundo 

apreensível, empírico, abrindo espaço para outras 

possibilidades de apreensão da própria realidade, sobre a 

qual ele se constrói. Assim, é característica do conto de fadas 

“sentir prazer no fantástico e curiosidade pelo real” 

(WARNER, 1999, p. 18). 

No cenário do maravilhoso, a metamorfose é um dos 

prodígios mais frequente e característico dos contos de fadas. 

A constância na mudança da forma pode ser exemplificada em 

muitos contos tradicionais, por meio de mãos decepadas, 

encontradas e religadas ao corpo; personagens que têm a 

garganta cortada, mas revivem; animais ou monstros que são 

príncipes e princesas encantados. Para Warner, 

Mais do que a presença das fadas, a função 
moral, a antiguidade imaginada, o anonimato 
oral da fonte primeira e o final feliz (embora 
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todos esses fatores contribuam para a 
definição do gênero), é a metamorfose que 
define o conto de fadas. (1999, p. 17) 

Afirmação semelhante encontra-se em Jack Zipes (2000, 

2019), para quem a metamorfose é uma constante na 

estrutura e no tema do conto maravilhoso, transmitida ao 

conto de fadas literário. Implica uma transformação milagrosa, 

envolvendo personagens, objetos – tudo pode sofrer 

metamorfose nos contos de fadas –, no que ele inclui a 

mudança de status social dos protagonistas. 

O processo metamórfico responde pela transformação 

de um ser em que implica mudança de forma, natureza ou 

estrutura. Pode caracterizar a mutação que ocorre durante o 

ciclo de vida de certos animais, como a borboleta e o sapo, 

originados respectivamente da lagarta e do girino. A 

onipresença da metamorfose é uma das constantes das 

narrativas maravilhosas elencadas por Nelly Novaes Coelho 

(2000, p. 177), para quem a transformação de personagens 

humanos em animais é frequente, sendo menor a metamorfose 

em elementos da natureza, como árvores, montanhas, lagos. 

A metamorfose pode se caracterizar como benéfica ou 

maléfica em relação à personagem principal. No primeiro 
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caso, a transformação pode ser executada por vontade 

própria – caso em que o herói ou a heroína configuram-se 

sujeitos autônomos, capazes de gerir o próprio destino – ou 

decorrente de ação alheia, quer por acaso, merecimento, 

compaixão ou amor. A metamorfose é ainda benéfica quando 

significa livramento de uma maldição (redenção do herói ou 

da heroína) ou mesmo retorno à condição de ser vivente. 

Configura-se como maléfica quando implica prejuízos à 

personagem principal, o que pode ocorrer em virtude de 

maldição, castigo, inveja, maldade ou, por vezes, por 

invocação das figuras parentais, em que pais desejam um filho 

a qualquer preço, mesmo que ele se pareça com um animal. 

Desdobramento desse aspecto, observa-se que muitas 

narrativas da tradição constroem-se com base em 

encantamentos. O esquema narrativo principal assenta sobre 

haver príncipes e princesas encantados, algumas vezes em 

decorrência de uma maldição geralmente não explicada no 

texto. Para se libertarem do encantamento, precisam da 

intervenção de outras personagens na intriga, cuja atuação 

assinala a necessidade de passarem por sacrifícios e provas. 

Por redenção (VON FRANZ, 1993) entende-se uma condição 
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em que um ser foi amaldiçoado ou enfeitiçado e é redimido 

desse estágio por meio de certos acontecimentos no enredo. 

Verifica-se que 

os contos democratizam as funções sociais de 
gênero historicamente definidas. Personagens 
masculinas e femininas intercambiam papéis 
de passividade/fragilidade e de ação heroica 
redentora, ainda que executem partituras 
diferenciadas. Variados são também os 
motivos ou processos de redenção, 
evidenciando a complexidade que cerca a saída 
de uma situação problemática limitadora ou 
aprisionante. (MICHELLI, 2015a, p. 26-27) 

2.4. FÓRMULAS DE INÍCIO 

Além das características já apontadas, o início dos 

contos tradicionais populares, contos de fadas, de magia, 

maravilhosos ou de encantamento, também merece um 

aprofundamento – são as fórmulas de início. As histórias 

começam, em sua grande maioria, com expressões em que 

aparecem os verbos ser ou haver, geralmente empregados no 

imperfeito: “Era uma vez” abre todos os contos de Perrault, 

exceto um, e muitos dos contos dos autores estudados. Como 

variante, também se encontra o verbo seguido da apresentação 

de personagens: “Era um rei, que tinha três filhos” (BRAGA, 

1998, p. 83) é o início do conto “A Cara de Boi”; “Havia uma 
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velha que tinha uma neta” (PEDROSO, 1985, p. 143) inicia “As 

Tias” (PEDROSO, 1985, p. 143); em Câmara Cascudo, “Havia um 

reinado em que a rainha-velha” (2004, p. 41), em “A Princesa 

do Sono-sem-Fim”, ou “Contam que um homem muito rico 

enviuvou” (2004, p. 46), em “Bicho de Palha”. O único conto de 

Perrault que se afasta dos demais quanto ao começo é “O 

Mestre Gato ou O Gato de Botas”: “Um moleiro deixou de 

herança aos seus três filhos” (1989, p. 127). 

Algumas histórias não iniciam pelos verbos ser e haver, 

apresentando diretamente as personagens e/ou o móvel do 

conto: “Uma rainha desesperava-se por não ter filhos.” é o 

começo de “O Príncipe Lagartão” (CASCUDO, 2004, p. 57) ou 

“Um homem foi viajar e deixou na terra a mulher e três filhas.” 

(PEDROSO, 1985, p. 249), em “O Ladrão da Mão Cortada”. 

A título de curiosidade, em um breve levantamento 

dos contos que começam com a expressão “Era uma vez”, 

encontramos em Grimm, edição Cosac Naify, 45 contos em 86 

(alguns contos trazem mais de uma versão da história) no 

primeiro volume, e 41 em 70, no segundo volume. Se 

considerarmos, porém, as narrativas que iniciam com 

expressões indicando indefinição de tempo, o número 
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aumenta para 54 contos em 86 e 51 contos em 70, nos dois 

volumes. Na obra brasileira de Câmara Cascudo, no total dos 

27 contos de encantamento que compõem a primeira parte, 

encontramos 14 que começam com “Era uma vez” e 

“Diz/Disse que era uma vez”. 

O “Era uma vez” que abre a trama é índice do tipo de 

leitura que se espera – o que pode ser contrariado, por 

exemplo, na paródia ao gênero –, tal a consagração desse 

início em contos da tradição, existente desde há muito e 

muito tempo e devidamente incorporado à Literatura Infantil. 

Mesmo quando assistimos ao filme Shrek, o Era uma vez se 

instala na tela, e a narrativa fílmica, com todas as releituras e 

as desconstruções efetivadas em relação às histórias da 

tradição, ao fim e ao cabo pode ser considerada um belo 

conto de fadas. Esse começo mostra que a história constrói 

uma ambiência de magia onde o aparente impossível pode 

acontecer e os fatos do enredo não pretendem se configurar 

como espelho da verdade; mundo habitado por seres 

fantásticos, com poderes e objetos sobrenaturais: 

“Era uma vez”, “Num certo país”, “Há mil anos 
atrás”, “Numa época em que os animais ainda 
falavam”, “Era uma vez, num velho castelo no 
meio de uma floresta densa e grande”– estes 
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inícios sugerem que o que se segue não 
pertence ao aqui e agora que nós conhecemos. 
Esta indefinição deliberada do início dos contos 
simboliza que estamos deixando o mundo 
concreto da realidade comum. Os velhos 
castelos, cavernas escuras, quartos trancados 
onde a pessoa é proibida de entrar, florestas 
impenetráveis, tudo sugere que alguma coisa 
normalmente escondida será revelada, 
enquanto o “Há muito tempo atrás” implica 
que vamos tomar conhecimento de fatos mais 
longínquos. (BETTELHEIM, 1980, p. 78) 

2.5. NARRATIVIDADE 

Retornando aos critérios elencados por Bettelheim, e 

destacados por Teresa Colomer, a simplicidade das situações 

descritas é explicada pelo psicanalista pelo fato de os contos de 

fadas apresentarem um dilema existencial, mas de forma 

breve, pois uma trama muito complexa dificultaria a 

compreensão infantil da problemática que rege o conto. Para 

Bettelheim, “O conto de fadas simplifica todas as situações.” 

(1980, p. 15), o que remete à importância que Benjamin (1987, 

p. 204) dá à concisão, uma vez que mais facilmente o ouvinte 

pode guardar a história na memória e futuramente transmiti-la. 

Assim, o enredo constitui-se de uma estrutura mais 

ou menos linear, com uma sequência articulada logicamente, 

com começo, meio e fim. Para Angela Carter, o conto de 
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fadas é “artesanal” e o ritmo da narrativa é conduzido e 

potencializado pela pergunta “O que aconteceu então?” 

(2011, p. 22), o que nos leva novamente a Benjamin e à 

possibilidade de o narrador, homem de conselhos, fazer 

sugestões sobre a continuidade de uma história. A 

narratividade é um dos recursos do conto popular, podendo 

uma história conduzir à outra, como em histórias 

cumulativas ou contos acumulativos, na expressão de 

Câmara Cascudo (2004, p. 22), constituídos de episódios que 

são sucessivamente articulados ou de fases temáticas 

encadeadas, incluindo na classificação os contos sem fim. 

Maria Leonor Sousa (1985, p. 18), na introdução aos 

contos de Consiglieri Pedroso, assegura que os contos de 

fadas exibem uma complexidade de história que ela não vê 

nas narrativas curtas e lineares, geralmente simples anedotas. 

Ao contrário, em sua visão, eles trazem um enredo com 

extensão suficiente para “complicar” o fio da ação. 

Outros aspectos do conto de fadas são apontados por 

alguns estudiosos já citados. Ao questionar sobre os valores e 

as funções dos contos de fadas, Tolkien destaca, além do 

valor literário, o fato de que eles oferecem “Fantasia, 
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Recuperação, Escape, Consolo” (2006, p. 53). Bettelheim 

propõe a inclusão de mais um elemento àqueles enumerados 

por Tolkien: a ameaça. Considera-a crucial no conto de fadas 

ao impor ao herói a vivência de perigos graves, que serão 

ultrapassados. Assinala ainda a viagem, a partida do herói 

para o mundo, abandonando o conforto e a dependência da 

casa paterna para galgar a autonomia. Maria Leonor Souza 

ao se deter nas histórias complexas – os contos de magia – 

mostra que elas giram em torno de um conflito, que a autora 

caracteriza fundamentalmente como a luta do herói contra 

um poder sobrenatural, enfrentamento que se concretiza 

nos obstáculos a serem transpostos para que o herói 

obtenha a recompensa final, que pode corresponder a um 

objetivo inicialmente traçado. 

Salientamos que os elementos elencados acima foram 

analisados por Vladmir Propp, em Morfologia do conto (2003), 

e constituem invariantes dos contos maravilhosos. Dentre as 

trinta e uma invariantes proppianas, Nelly Novaes Coelho 

extraiu cinco (2000, p. 109), passando, posteriormente, a seis 

invariantes (2003, p. 113), que evidenciam questões inerentes 

à existência humana. São elas: situação de crise ou mudança, 
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rompendo com o equilíbrio; aspiração, desígnio ou 

obediência, em que o herói se movimenta à busca do que 

deseja alcançar ou cumprir, afastando-se do conforto e da 

segurança da casa, território já conhecido; o herói lança-se, 

portanto, à viagem de deslocamento físico-geográfico ou 

interno, que vai promover o enfrentamento de desafios ou 

obstáculos ameaçadores, inerentes à trajetória. A mediação 

auxiliar mágica ou natural indica a ajuda de que o protagonista 

carece, assinalando que o caminho de amadurecimento 

pessoal e de autonomia não prescinde do outro. Ao final, tem-

se a consecução ou conquista dos objetivos traçados: o 

fracasso do herói raramente acontece nos contos de fadas. O 

estruturalista russo, em As raízes históricas do conto 

maravilhoso (2002, p. 49), já chamara a atenção para o fato de 

que o conto geralmente indica, logo de início, a ocorrência de 

uma desgraça e a partida do herói, estratégias a impulsionar 

os acontecimentos da história. 

2.6. VALORES ÉTICOS: O BEM E O MAL 

Nas narrativas, o bem e o mal, para Bruno Bettelheim 

(1980, p. 15), aparecem de forma onipresente e polarizada 

nos contos de fadas, identificados nas personagens que se 
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aliam, por suas ações, a um ou outro lado, dualidade que 

expõe o problema da moral maniqueísta da tradição, 

apontado por Nelly Novaes Coelho (2000, p. 21). O escritor 

abre espaço também para o que chama de contos de fadas 

amorais, onde inclui “O Gato de Botas” e “João e o Pé de 

Feijão”, considerando ser outro o propósito que conduz as 

histórias: elas “constroem o personagem não pela promoção 

de escolhas entre o bem e o mal, mas dando à criança a 

esperança de que mesmo o mais medíocre pode ter sucesso 

na vida.”, acrescentando que “Enfrentar a vida com uma 

crença na possibilidade de dominar as dificuldades ou com a 

expectativa de derrota constitui também um problema 

existencial muito importante.” (1980, p. 18). 

O historiador Robert Darnton, ao analisar a produção 

de Perrault e dos irmãos Grimm, assinala que os contos não 

defendem a imoralidade, mas não garantem o prêmio à 

virtude, antes realçando o princípio da “desconfiança básica” 

(1986, p. 80) na condução do viver. Marina Warner 

corrobora, de certa forma, essa ideia ao defender que o 

conto de fadas é “um gênero essencialmente moralizante, 

muitas vezes sob um disfarce denso e muitas vezes indo na 
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contramão da ética comum” (1999, p. 51), o que relativiza as 

concepções morais atribuídas de forma tão determinante à 

constituição dos contos. 

A identificação do leitor com o herói positivo é 

característica destacada por Bettelheim, que credita a 

promoção da moralidade à atração que a figura do herói 

exerce sobre a criança. Ela participa – imaginativa e/ou 

sentimentalmente – das provas e dificuldades que o herói 

enfrenta, regozijando-se com a vitória final dele e assimilando 

os valores que essa personagem representa: “as escolhas das 

crianças são baseadas não tanto sobre o certo versus o errado, 

mas sobre quem desperta sua simpatia e quem desperta sua 

antipatia.” (1980, p. 15-16). Warner também distingue o 

envolvimento que os contos de fadas conseguem operar em 

relação a seus leitores ou ouvintes, promovendo a 

identificação com os protagonistas e seus infortúnios e 

triunfos. Ao explicar como se dá essa identificação, vemos que 

ela realça a estrutura narrativa concisa do conto de fadas: “As 

caracterizações esquemáticas deixam uma brecha pela qual o 

ouvinte pode passar.” (1999, p. 49). 
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2.7. PERSONAGENS 

Sobre as personagens dos contos, desdobramento de 

questões anteriormente focalizadas, Bettelheim observa que 

todas são mais típicas que singulares, além de não serem 

ambivalentes, ou seja, não são boas e más ao mesmo tempo, 

como os seres humanos na vida real, permitindo à criança 

perceber a diferença entre o bem e o mal de forma clara. O 

escritor não rechaça, porém, as ambiguidades e as 

relativizações existentes na vida real, mas considera que elas 

“devem esperar até que esteja estabelecida uma 

personalidade relativamente firme na base das identificações 

positivas.” (1980, p. 17-18). 

Teresa Colomer (2003, p. 66), referindo-se à pesquisa de 

Büller sobre os contos de Grimm, destaca a existência de poucos 

personagens, bem marcantes e contrastados por características 

opostas como bem/mal, grande/pequeno, esperto/bobo. 

Regina Zilberman (2003, p. 177-178), como já 

apresentado, ao caracterizar os figurantes, divide-os em dois 

grupos principais: humanos e mágicos, que se separam em bons 

e maus: o herói contrapõe-se ao vilão; as fadas ou os velhos 

bondosos opõem-se a bruxas, duendes, anões ou gigantes maus. 
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Nas narrativas dos contos de fadas, poucas 

personagens principais têm nome, sendo identificadas pela 

função social – são pais e mães, filhos, princesas – ou por 

apelidos, como a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho. O 

fato de as personagens não terem um nome a distingui-las 

pode favorecer a identificação da criança, mas cumpre 

destacar que, nas novelas de cavalaria medievais isso já 

ocorria: geralmente, só as rainhas aparecem com nome, como 

Guinevere, Isolda ou Morgana, a fada; as demais são 

identificadas pela relação com a figura masculina, como a filha 

de rei Brutus ou a irmã de Percival, como se a identidade lhes 

fosse outorgada por meio dessa relação. Nos contos de fadas, 

os nomes às vezes distinguem as personagens secundárias, 

como se observa em “Barba Azul” e “Cinderela”, de Perrault. 

Em alguns contos percebe-se a associação entre 

bondade e beleza: heroínas boas são bonitas, mas as más nem 

sempre são feias. São também distinguidas, nas narrativas, as 

personagens aparentemente mais fracas, desprotegidas e 

menos atraentes, como aponta Maria Leonor Machado de 

Sousa (1985, p. 17), distinção em que se inclui o filho mais 

novo, geralmente considerado imaturo pelo pai em 
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comparação com os mais velhos (BETTELHEIM, 1980, p. 131), 

e o tolo, com um ciclo específico de narrativas na obra dos 

irmãos Grimm (2012, p. 296-305, tomo 2). 

De modo geral, faz parte do constructo sobre os contos 

de fadas da tradição serem as personagens femininas doces e 

submissas, ao lado de seus pares masculinos heroicos e 

destemidos, com o bem sempre sobrepujando o mal. Uma 

leitura mais atenta aos, por exemplo, contos de Perrault, 

permite repensar tais paradigmas. 

Constata-se certa ousadia em Bela Adormecida ao 

acordar e questionar o príncipe, rendido a seus pés, por sua 

demora. No conto “Barba Azul”, a vitória final é concedida à 

esposa desobediente, que se apropria dos bens do marido 

cruel, assassinado pelos irmãos dela. Em “Cinderela”, ousa-se 

afirmar que a heroína encena um jogo de sedução, quando se 

faz presente nos bailes e foge, para depois retornar, no 

próximo, ainda mais bela, ação igualmente executada por Pele 

de Asno, que, ao preparar o bolo para o príncipe, deixa cair 

seu anel na massa e o narrador insinua a intencionalidade da 

ação, ainda que não o confirme. A princesa de Riquet – 

príncipe tão feio quanto “amorável” e inteligente (PERRAULT, 
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1989, p. 141) –, já dispondo de inteligência, obtivera do pai o 

direito de escolher o marido, o que não era usual à época de 

registro do conto, ainda mais na realeza. Quanto aos 

príncipes, o da história “Pele de Asno”, ao vislumbrar a 

princesa, adoece de amor: “a efervescência de seu sangue, 

provocada pelo ardor da sua paixão, causou-lhe nessa mesma 

noite uma violenta febre, que em breve o reduziu a um estado 

de extrema fraqueza” (PERRAULT, 1989, p. 172). 

Os príncipes e as princesas constituem um grupo a 

parte: alguns estudiosos consideram-no um arquétipo, como 

Jung (2007), integrante do mito do herói. Ao príncipe, segundo 

Chevalier e Gheerbrant (2002, p. 744), associam-se as imagens 

de primazia entre seus iguais, de virtudes régias em estágio 

ainda embrionário, de juventude e de radiância, significando, 

tanto o príncipe quanto a princesa, a idealização do masculino 

e do feminino no sentido de beleza, amor, juventude, 

heroísmo. Voltaremos a essas questões em capítulo próximo. 

2.8. FINAL FELIZ 

O desenlace feliz é outra característica apontada no 

estudo dos contos de encantamento ou de fadas, conceito 

que já admite alguma controvérsia. Bruno Bettelheim 
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considera o final feliz extremamente necessário para capacitar 

o receptor infantil nos enfrentamentos exigidos pela vida, que 

é repleta de acontecimentos amedrontadores e às vezes 

terríveis. Ele aborda essa noção quando discorre sobre a 

literatura moderna (e a atuação dos pais), que tende a 

minimizar ou mesmo a excluir, de suas páginas, temas 

considerados de difícil enfrentamento (ou mesmo de difícil 

reconhecimento nos filhos), como os sentimentos de solidão e 

isolamento, o medo do escuro e da morte. Quando o conto 

anuncia, ao final, "Se eles não morreram, ainda estão vivos" 

ou "E viveram felizes para sempre" ou “Ainda hoje lá estão” 

(final dos contos LVIII “O Caixeirinho” e LIX “A Estalajadeira”, 

PEDROSO, 1985, p. 328, p. 335), expõe o desejo de viver 

eternamente, embora não engane a criança quanto à 

possibilidade de vida eterna, antes indicando a importância de 

se construir uma ligação genuína com outra pessoa, 

conquistando a segurança emocional e dissipando o medo da 

morte. O final feliz, na visão de Bettelheim (1980, p. 19), 

oportuniza a criação de uma espécie de reservatório de 

esperança que prepara a criança para enfrentar as 

dificuldades da vida: 
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O conto de fadas não deixa dúvidas na mente 
da criança de que a dor deve ser suportada e 
que as chances arriscadas devem ser 
enfrentadas, pois deve-se adquirir a própria 
identidade; e, apesar de todas as ansiedades, 
não há dúvidas quanto ao final feliz. Embora 
nem toda criança herde um reinado, aquela 
que compreende e torna sua a mensagem do 
conto de fadas encontrará o verdadeiro lar de 
seu eu interior: conhecendo sua mente, ela se 
tornará senhora de um vasto domínio, e, 
portanto, isto lhe será útil. (1980, p. 100) 

Bettelheim, ao analisar a importância do final feliz, 

resgata conceitos teóricos apresentados por Tolkien – 

“Fantasia, Recuperação, Escape, Consolo” (2006, p. 53) –, já 

sinalizados. Sobre o consolo – função que Eco (2004, p. 93) 

também defende para a narrativa –, Tolkien argumenta que as 

histórias apresentam outro aspecto além da satisfação de 

antigos desejos por meio da imaginação, atribuindo grande 

importância ao “Consolo do Final Feliz”: 

O consolo das histórias de fadas, a alegria do 
final feliz, ou mais corretamente da boa 
catástrofe, da repentina “virada” jubilosa 
(porque não há um final verdadeiro em 
qualquer conto de fadas), essa alegria, que é 
uma das coisas que as histórias de fadas 
conseguem produzir supremamente bem, não é 
necessariamente “escapista” nem “fugitiva”. Em 
seu ambiente de conto de fadas – ou de outro 
mundo – ela é uma graça repentina e milagrosa: 
nunca se pode confiar que ela ocorra outra vez. 
Ela não nega a discatástrofe, do pesar e do 
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fracasso: a possibilidade destes é necessária à 
alegria da libertação. Ela nega (em face de 
muitas evidências, por assim dizer) a derrota 
final universal [...] (TOLKIEN, 2006, p. 76) 

Devido a esse efeito em que a alegria está ligada ao 

vislumbre da realidade ou da verdade subjacente, o termo 

consolo cede lugar à vivência de uma plenitude, “Não é 

apenas um ‘consolo’ para o pesar do mundo, mas uma 

satisfação” (2006, p. 79). 

Robert Darnton, diferentemente de Tolkien e 

Bettelheim, discorda da necessidade edificante de finais 

felizes: “É a natureza inescrutável e inexorável de calamidade 

que torna os contos tão comoventes, e não os finais felizes 

que eles, com frequência, adquirem, depois do século XVIII.” 

(1986, p. 79). O historiador atenta para o fato de muitas 

narrativas de Perrault registrarem a realidade nua e crua da 

França daquela época, afirmando serem os contos populares 

documentos históricos (1986, p. 26), o que explica a violência 

e o conteúdo sexual presentes em algumas versões. 

O tema do final feliz, na análise de Teresa Colomer 

(2003, p. 67), não era determinante nas narrativas mais 

antigas da literatura infantil e juvenil como aconteceu 

posteriormente, épocas onde predominava o tom 
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moralizante. O final reservado ao protagonista era condizente 

às suas ações, podendo advir o castigo como punição para um 

mau comportamento. Observa-se, porém, que nem sempre 

isso ocorre. Em algumas narrativas, o preguiçoso é o que 

obtém a vitória como se vê, a título de exemplo, nos contos 

XVII “O Preguiçoso da Forneira” e XXVI “A Aranha”, 

encontrados em Consiglieri Pedroso (1985, p. 133, p. 177, 

respectivamente), corroborando as ideias de Bettelheim do 

conto de fadas amoral e de Marina Warner de contos na 

contramão da ética comum. Nas histórias de Andersen advém 

a morte, como desfecho da narrativa, para muitas 

personagens, algumas protagonistas, o que se vê em “A 

Pequena Sereia”, “O Soldadinho de Chumbo”, “Os Sapatos 

Vermelhos”, “História da Mãe”, “A Menina dos Fósforos” 

(ainda que neste as crianças percebam o final como feliz, por a 

menina encontrar-se com a avó, sem atentarem para a ideia 

de que a felicidade só é atingida após a morte). 

Angela Carter aponta igualmente os finais nem sempre 

felizes das histórias árabes contidas na coletânea de Inea 

Bushnaq, como se vê no conto “A Princesa com a Roupa de 

Couro” cujo desfecho assinala: “eles [uma princesa e um 
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príncipe] viveram felizes e contentes até que a morte, que separa 

os amantes mais sinceros, os separou.” (CARTER, 2011, p. 78). 

Marina Warner discute que os finais felizes dos contos 

não significam necessariamente um encerramento total, por 

trazerem consigo promessas, profecias, permitirem 

descortinar-se o futuro, imaginando-se o que é reservado às 

personagens: “De modo geral os contos de fadas não são nem 

ativos nem passivos; sua atmosfera é optativa – anunciam o 

que pode ser.” (1999, p. 19). Warner conclui que o conto de 

fadas, como gênero, é caracterizado por um “otimismo 

heroico”, expressão trazida de Angela Carter: “um dia talvez 

sejamos felizes, mesmo que não para sempre” (2011, p. 18). 

2.9. TESSITURAS 

Ainda que as narrativas encerrem problemas ligados à 

realidade, tanto social – com personagens pobres padecendo 

fome, miséria, doenças –, como psicológica, representada em 

rivalidades, ciúmes, inveja, crueldade –, o começo constrói 

uma expectativa no leitor empírico de que o mundo que ele 

vai adentrar é o da magia, mundo impreciso quanto ao tempo 

e ao espaço em que as ações se desenvolverão: 
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O encantamento também universaliza os 
cenários das narrativas, oculta interesses, 
crenças e desejos sob imagens brilhantes e 
sedutoras, que são em si uma forma de 
camuflagem, tornando possível emitir 
verdades rudes, de ousar dizer o que se deve 
calar. (WARNER, 1999, p. 19) 

Esse afastamento da realidade conduz Angela Carter a 

concluir que “é certamente uma característica dos contos de 

fadas o fato de não buscar abertamente a suspensão da 

descrença, à maneira do romance do século XIX” (2011, p. 10), 

como se o narrador estabelecesse outro pacto com o ouvinte 

ou leitor, o pacto de que o que vai contar pertence ao 

universo da ficção, não tem a pretensão de simular ter 

acontecido de fato (como ocorre na lenda), espécie de convite 

a adentrar o imaginário, à fantasia, mundo onde tudo é 

possível. Em alguns finais, como “Eu estava lá e tomei 

hidromel e vinho. Ele escorreu pelo meu bigode, mas não 

entrou na minha boca.”, conto “A Moça sem Braços” (CARTER, 

2011, p. 10), a referência não visa, na opinião da escritora, a 

criar verossimilhança, tratando-se de um floreio verbal. Para 

Carter, a estrutura do conto de fadas em geral é construída de 

forma a não envolver os ouvintes numa sensação de 

experiência vivida: 
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A “história de velhas comadres” certamente 
deixa patente sua inverossimilhança. “Houve 
e não houve uma vez, havia um menino” é 
uma das fórmulas de abertura preferidas 
pelos contadores de histórias armênios [...] 
(2011, p. 11) 

A crítica literária defende posição que pode ser 

entendida como contrastando com a de Carter. Vejamos. 

Todorov associa o maravilhoso a essa aceitação tácita do 

sobrenatural, exigindo que o leitor, ao ler uma obra de ficção, 

não a submeta aos critérios do “bom senso”, pois teria de 

“rejeitar a ideia de que o bosque abriga um lobo que fala” 

(2004, p. 14). Eco cita o “acordo ficcional”, a “suspensão da 

descrença”, de Coleridge, como norma para se penetrar nesse 

mundo da ficção, que implica aceitar que lobo fala: 

O leitor tem de saber que o que está sendo 
narrado é uma história imaginária, mas nem 
por isso deve pensar que o escritor está 
contando mentiras. De acordo com John 
Searle, o autor simplesmente finge dizer a 
verdade. Aceitamos o acordo ficcional e 
fingimos que o que é narrado de fato 
aconteceu. (2004, p. 81) 

Eco acrescenta, em sua explicação, que “A obra de 

ficção nos encerra nas fronteiras de seu mundo e, de uma 

forma ou de outra, nos faz levá-la a sério” (2004, p. 84). 
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Ora, parece-nos que é justamente contra a seriedade e 

a imersão em um universo de experiências vividas e 

partilhadas, para que a experiência ali contida seja aprendida, 

que Carter se volta, evidenciando o caráter de “mentira”, talvez 

de mundo às avessas. Citando Propp, a escritora mostra que a 

palavra tale, cujo significado é história, conto, é também 

empregada, na maioria das línguas, como “mentira” ou 

indicando uma situação que não corresponde à verdade: “‘A 

história acabou, não posso continuar a mentir’ – é assim que os 

narradores russos encerram suas histórias.” (2011, p. 10). 

Esse desfecho rompe com o que propõe Eco acerca da 

verossimilhança da narrativa: “as afirmações ficcionais são 

verdadeiras dentro da estrutura do mundo possível de 

determinada história.” (2004, p. 94). Em princípio, o que é 

‘impossível’ torna-se viável na ficção, desde que verossímil: 

se Pinóquio é um boneco de madeira e dorme com os pés 

muito próximos ao fogo, para aquecê-los, o risco que corre é 

de que eles se queimem, jamais que se quebrem como vidro. 

Nuno Júdice, analisando o espaço do conto medieval, 

assinala que ele se fundamente “num efeito retórico de 

contradição: a realidade que se conta não é real a não ser 
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por uma convenção em que o leitor toma parte com o 

narrador.” (1991, p. 42). 

Carter evidencia uma outra dimensão do conto de 

fadas, ao estabelecer outros acordos ficcionais. A narrativa 

deixaria em ‘tensão’ a “descrença” e a “suspensão da 

descrença”. No primeiro caso, pelo fato de algumas histórias 

assumirem-se como “mentira” e de não se empenharem em 

dar foros de verdade aos enredos; no segundo, há a 

credibilidade ao narrado verossímil, enquanto propiciador da 

imersão do receptor na história lida ou contada. Ao negar “a 

pretensão de ser verdade” (2011, p. 11) ao conto de fadas, 

Carter ilumina um aspecto narrativo interessante, 

ressalvando-se que a escritora não se detém na percepção do 

leitor ou ouvinte, mas na narratividade, nas estratégias 

narrativas utilizadas no texto. Marina Warner (1999, p. 19), de 

diferente perspectiva, chama a atenção para o desprezo pela 

lógica, as falácias e as reviravoltas improváveis que ocorrem 

nos contos de fadas. 

2.10. FÓRMULAS DE ENCERRAMENTO 

Além de uma forma de iniciar o conto, há também 

modos de terminá-lo, estratégia presente em narrativas ao 
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redor do mundo, caracterizando as fórmulas de 

encerramento. José Carlos Leal (1985, p. 28-29) distingue o 

fecho interno e o externo. No primeiro, o final decorre da 

própria história, sem quaisquer acréscimos como, por 

exemplo, se vê nos contos de Consiglieri Pedroso: “Depois, 

casou com a menina, e foram muito felizes.” é o final dos 

contos “A Pomba” (1985, p. 149) e “A Princesa Encantada” 

(1985, p. 159). 

O fecho externo, por outro lado, caracteriza-se por 

apresentar um texto colocado ao final da história, como um 

acréscimo onde geralmente o narrador intervém. Essa 

intervenção acontece com duas finalidades. Na primeira, de 

motivação didático-apelativa, de caráter moralizante, ou em 

que o narrador aconselha os seus ouvintes. No segundo tipo, o 

narrador se inclui no relato dirigindo-se ao seu interlocutor, 

mantendo a atmosfera mágico-maravilhosa do conto: ao fazer 

isso, o narrador “transpõe os limites do real para penetrar na 

região do fantástico, do sonho e da irrealidade” (1985, p. 29). 

Neste último caso, exemplificamos com: “E eu que era 

soldado, no tempo, quando vi isto vim-me embora.”, conto “O 

Ladrão da Mão Cortada” (PEDROSO, 1985, p. 254), “Quem o 
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disse está aqui,/ Quem o quer saber vá lá,/ Sapatinhos de 

manteiga/ Escorregam mas não caem.”, conto “Linda Branca” 

(BRAGA, 1998, p. 146). Esta estratégia narrativa de encerrar o 

conto transforma o narrador de personagem que conta a 

história em testemunha, pelo menos do desenlace da história, 

atestando a veracidade do narrado a seus ouvintes ou leitores. 

Nos “Contos de Encantamento” de Câmara Cascudo 

encontram-se várias narrativas em que se vê esse texto 

acrescido ao final da história, inserindo um tom de humor e 

brincadeira ao conto: “Eu estava lá e vi tudo e trouxe um 

boião de doce, mas na ladeira do Escorrega escorreguei, caí e 

quebrou-se tudo...”, conto “A Princesa de Bambuluá” (2004, p. 

39); “Foram três dias de festas e danças e até eu me meti no 

meio, trazendo uma latinha de doce, mas na ladeira do 

Encontrão, dei uma queda e ela, pafo! – no chão!...”, “O 

Papagaio Real” (2004, p. 78), final que se encontra em vários 

outros contos como “A Princesa Sisuda”, “Couro de Piolho”. 

Em “A Moura Torta”, lemos: 

A moça casou com o Príncipe e viveram como 
Deus com seus anjos, querida por todos. Entrou 
por uma perna de pinto e saiu por uma de pato, 
mandou dizer El-Rei Meu Senhor que me 
contassem quatro... (CASCUDO, 2004, p. 124) 
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José Carlos Leal atribui a esse final um modo de 

reforçar o aspecto maravilhoso do conto, uma vez que o 

narrador se inclui no relato. Percebemos esse narrador como 

personagem que afiança os episódios finais da história, na 

qualidade de testemunha, e que tenta – em alguns textos – 

envolver sua plateia com a possibilidade de ela também 

participar, a partir da experiência de provar algum dos 

quitutes trazidos, que, infelizmente, se perderam. Ainda que 

não discordemos da visão de Leal de alargar o espaço do 

maravilhoso no conto, parece-nos mais pregnante o humor 

que esse pequeno texto irradia, rompendo a seriedade de 

situações narradas e instituindo o jogo, a brincadeira, o pacto 

com a ficção no que ela tem de fingere. 

Resumindo o exposto neste capítulo, o gênero conto de 

fadas reúne narrativas originalmente recolhidas da oralidade, 

presumindo certa antiguidade e o anonimato oral da fonte 

primeira, transformando-se em contos literários. Por 

característica basilar, a presença do maravilhoso, o que implica 

a aceitação tácita de fenômenos naturais envolvendo 

diferentes aspectos narrativos, alguns focalizados no inventário 

do maravilhoso levado a cabo por Le Goff (2010, p. 27-28). 
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Dentre as personagens, há as humanas e as 

antromórficas com algum poder sobrenatural, por vezes 

dotadas de um objeto mágico, grupo em que se encontram as 

fadas, os gigantes, os gnomos, os monstros humanos ou os 

seres metade homem, metade animal, como as sereias, os 

lobisomens; incluem-se também, na categoria das 

personagens, os animais imaginários, como dragão, unicórnio, 

grifo, além dos existentes no mundo extratextual que 

aparecem na narrativa com alguma particularidade mágica, 

como o Gato de Botas ou o Grilo Falante. 

No nível da ação narrativa, a presença de eventos 

sobrenaturais marca a diegese, destacando-se a metamorfose 

como elemento bastante importante, além de encantamentos 

de seres, determinação de um destino anunciado na narrativa, 

reiteração dos números três e sete. 

Sobre o espaço também incide o maravilhoso, tanto no 

aspecto remoto de seu cenário tradicional, como pelo fato de 

emergirem lugares naturais revestidos de magia, como as 

florestas encantadas, ou espaços construídos pela ação 

humana, como jardins mágicos, castelos, casas mal-

assombradas e torres enfeitiçadas. 
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O tempo mítico expressa-se por sua antiguidade e 

indeterminação, mas também por se configurar, em muitas 

narrativas, como espécie de tempo em suspensão, submetido 

a outras leis que não as do mundo extratextual, ferindo a 

ordem lógica da cronologia: em muitas narrativas, passam-se 

anos sem que as personagens se deem conta disso, o que 

acontece sobremaneira na realização de tarefas que fazem 

parte da trajetória do herói. 

Há alguns aspectos da narratividade que são também 

característicos nos contos de fadas, como uma estrutura mais 

ou menos linear do enredo; a repetição de episódios dentro 

de uma narrativa, o que é bastante recorrente nos contos da 

tradição, e o desenlace feliz da história, ao lado de uma 

relação nem sempre lógica entre os acontecimentos e o 

desfecho às vezes abrupto. 



 

-
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“Uma parte de mim 
é multidão: 
outra parte estranheza 
e solidão. 
 
Uma parte de mim 
pesa, pondera: 
outra parte 
delira.” 
 
Ferreira Gullar. “Traduzir-se” 

A sociedade ocidental da época a que se reportam os 

contos registrados pelos escritores que fazem parte deste 

trabalho, textos cuja origem recua a períodos de difícil 

demarcação, funda-se nas bases da cultura cristã, patriarcal. À 

mulher, restringia-se o acesso ao conhecimento, fonte de 

consciência e poder, afastando-a de uma participação efetiva 

na vida social, na política e mesmo na realização dos cultos 

religiosos. Exigiam-se, dela o silêncio e a passividade, além de 

atributos ligados a uma feminilidade marcada pela doçura, pela 

graça e pelo encanto, especialmente da aquiescência. O 

homem, na sociedade patriarcal, pelo contrário, carecia de ser 

fortaleza e destemor, fonte de conhecimento racional e de 

segurança, determinação no comando e na ação, porém, há um 

tributo a pagar: “O patriarcado regula os elementos externos 

do comportamento humano, mas desvaloriza o instinto, os 
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sentimentos e sensações, a intuição, a emoção individualizada” 

(WHITMONT, 1991 apud MONTEIRO, 1998, p. 18). 

A mulher desloca-se pelo gineceu medieval, seu 

espaço é a cozinha, útero reservado à alimentação é à 

manutenção da família, “rainha do lar”. O homem ocupa, em 

suas conversas, a sala e a varanda, espaços de abertura para 

o mundo. A ela, o recolhimento, a discrição; a ele, a aventura 

heroica de um mundo – físico ou social – a desbravar, olhar 

direcionado adiante. Além disso, evidencia-se certo demérito 

culturalmente estabelecido no que tange ao feminino e, em 

contrapartida, atribui-se maior valor ao masculino, 

concepção introjetada em sentimentos e perspectivas de 

homens e mulheres: 

Não somos somente nós na Europa que 
sofremos desse culto aos homens que sem 
dúvida ainda sobrevive, ou melhor, dessa 
supervalorização do masculino. Também na 
América, onde se costuma falar de um culto à 
mulher, a coisa no fundo não é diferente. [...] 

Em contrapartida, são pouquíssimos os 
homens que têm pouca consideração para com 
o próprio sexo; ao contrário, em geral eles se 
orgulham dele. (JUNG, 2006, p. 37) 

Não insistirei na ideia da opressão sofrida pelas 

mulheres face ao poder centrado em mãos masculinas, o que 
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deveras acontece no âmbito mais restrito do lar doméstico, até 

a participação religiosa e política que lhe era (e ainda é, em 

alguns lugares) negada, mulheres que vivem sob o jugo 

masculino, humilhadas, vilipendiadas em sua condição de 

sujeito, assassinadas cruelmente. Isso é fato, bastante 

focalizado e comprovado, ainda que nunca seja demais 

denunciar abusos impetrados, índice das intolerâncias e das 

crueldades que ainda marcam a – tão avançada em termos de 

informação e tecnologia – sociedade contemporânea. Também 

não faz parte do meu horizonte de investigação retomar 

pesquisas que analisam o desenrolar, na História, dos papéis e 

das funções culturalmente atribuídas a homens e mulheres na 

sociedade ocidental. Caminhos precisam ser escolhidos. 

Considero, porém, que tanto as mulheres quanto os 

homens tornam-se vítimas de visões deformadas e 

deformantes quando o humano – que deveria ser marca 

distintiva de integridade e valores éticos, empáticos –, 

esgarça-se, dilui-se na rede de interesses próprios que 

desrespeita o outro. O que metaforicamente empunha a 

espada e o que sofre sua ação são, ambos, destituídos da mais 

alta dignidade do ser, pois é a vida – e o viver – que está em 
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foco, ainda que haja uma diferença entre subjugar ou ser 

subjugado. O jugo afasta a igualdade entre os seres e atinge, 

diferentemente, algozes e vítimas. 

A sujeição que recai sobre a mulher é fruto também de 

um “assujeitamento” masculino a ideologias vigentes que 

retiram do homem a própria humanidade e a masculinidade 

madura, afastando-o da sensibilidade, da intuição, de uma 

linguagem amorosa, da consciência de si e do outro, elementos 

que, na visão patriarcal, fragilizavam-no em sua condição de 

macho da espécie. Não é à toa que o masculino atravessa uma 

crise de identidade, em meio à instabilidade identitária dos 

tempos contemporâneos, configuração inicialmente abalada 

pelas mudanças empreendidas pelo feminismo no século 

passado. O poder exercido de forma autoritária e opressiva 

como o que vemos em sociedades patriarcais afeta, ainda que 

de maneira bastante diferenciada, reitero, todos os seres 

humanos, independentemente do gênero a que pertençam. Por 

gênero, entende-se, de modo geral, 

um modo particular de ser no mundo, 
fundado, de um lado, no caráter biológico do 
nosso ser, e, de outro, no fato da cultura, da 
história, da sociedade, da ideologia e da 
religião desse caráter biológico [...] (GEBARA, 
2000 apud MURARO; BOFF, 2002, p. 18) 
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Teorias mais atuais diluem a ênfase na noção biológica 

e centram-se na “consciência de gênero”, provocando 

reflexões em torno de questões que abrangem sexo, gênero e 

indivíduo, observando a construção sociocultural tecida em 

meio às relações sociais travadas ao longo da História: 

Somos muitas – e muitos – a pensar que o 
gênero, categoria do pensamento e da cultura, 
precede o sexo e o modula (HURTIG, KAIL e 
ROUCH, 1991), que o corpo não é o primeiro 
dado. O corpo tem uma história: ele é 
representação e lugar de poder, como 
mostraram Michel Foucault (1976. 1984), 
recentemente, Thomas Laqueur (1992). E a 
identidade também não é estabelecida 
definitivamente; ela não é causa, mas “efeito 
instável e jamais garantido, de uma vez por 
todas, de um processo de enunciação de uma 
diferença cultural” (SCOTT, 1994, p. 29). Até 
mesmo a psicanálise, que se considera 
frequentemente ou às vezes como a última 
explicação da diferença das identidades 
sexuais, é um saber produzido por esta própria 
diferença. (PERROT, 2005, p. 467-468) 

O trabalho que aqui se apresenta não discorda das 

proposições acima, apenas segue um outro encaminhamento, 

centrando-se no humano e numa relação entre feminino e 

masculino talvez até mesmo utópica, mas apoiando-se em 

configurações oriundas do mito e da psicologia analítica, com 

base em Jung e seus discípulos. 
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3.1. CONTOS DE FADAS E ARQUÉTIPOS 

O que justifica o recurso à fundamentação teórica de 

base mítico-junguiana em um estudo sobre personagens de 

contos tradicionais? Antes de responder objetivamente à 

pergunta, quero discorrer sobre algumas questões que 

parecem pertinentes ao tema. 

Os contos de fadas, segundo Nise da Silveira (1976, p. 

119), pertencem ao mundo arquetípico, o que explica o 

aparecimento de histórias semelhantes em lugares tão distantes 

e em épocas tão diferentes. Para o próprio Jung (2007, p. 17), 

tanto o mito quanto o conto de fadas são expressões de 

arquétipos, que pertencem ao inconsciente coletivo. 

Carl Gustav Jung (1875-1961), diferentemente de 

Freud, de quem foi discípulo, defendeu que o conceito de 

inconsciente se restringe, em princípio, a designar o estado 

dos conteúdos reprimidos ou esquecidos, distinguindo o 

inconsciente pessoal do coletivo. O primeiro existe em função 

de uma experiência pessoal, sendo formado por conteúdos 

que já foram conscientes e passaram a ocupar uma “camada 

mais ou menos superficial do inconsciente” (2007, p. 15), 

indubitavelmente individual, chamada de inconsciente 



135 

pessoal. O inconsciente coletivo é compreendido como a 

camada mais profunda, onde repousa o inconsciente pessoal, 

e que não se origina de experiências ou aquisições pessoais, 

seus conteúdos nunca estiveram na consciência, o que 

significa que não foram adquiridos individualmente. 

Jung caracteriza o inconsciente como coletivo por 

possuir uma origem inata, de natureza universal, além de 

conteúdos e modos de comportamento herdados, que são os 

mesmos em toda parte e em todos os indivíduos, 

comparando-o aos elementos morfológicos do corpo humano: 

“Em outras palavras, são idênticos em todos os seres 

humanos, constituindo portanto um substrato psíquico 

comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada 

indivíduo.” (JUNG, 2007, p. 15). 

O inconsciente coletivo compõe-se, portanto, por 

conteúdos impessoais, acumulados ao longo de toda a 

existência humana, transmitidos hereditariamente ao longo 

dos tempos e capazes de serem conscientizados. Funciona 

como um depósito de experiências repetidas incansavelmente 

pela espécie, “padrões instintivos e configurações 
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energéticas” (MOORE; GILLETTE, 1993, p. 9), que recebem o 

nome de arquétipos. 

Arquétipos são conteúdos do inconsciente coletivo, 

definidos como imagens primordiais ou universais 

(pertencentes, portanto, à humanidade inteira e não somente 

ao indivíduo), matrizes arcaicas cuja existência remonta a 

tempos muito remotos, indicando “a existência de 

determinadas formas na psique, que estão presentes em todo 

tempo e em todo lugar.” (JUNG, 2007, p. 53) e, por isso, sua 

origem é desconhecida. Os arquétipos, na visão de Jung, 

ligam-se não a heranças individuais, mas gerais, sendo uma 

tendência instintiva que pode se “manifestar como fantasias e 

revelar, muitas vezes, a sua presença apenas através de 

imagens simbólicas.” (JUNG, 1977, p. 69). 

Para Jung (2007, p. 17), o significado do vocábulo 

archetypus torna-se mais claro quando relacionado ao mito ou 

ao conto de fadas, considerando que este último traz 

representações de acontecimentos psíquicos que evidenciam 

problemáticas existenciais internas, porém comuns a todos os 

homens. Esclarecendo o conceito, Emma Jung exemplifica 
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algumas dessas matrizes arcaicas pertencentes à espécie 

humana, que estão presentes em muitos contos de fadas: 

É um certo número de imagens ou figuras 
arquetípicas que emergem com frequência e 
por toda parte, como por exemplo as figuras 
do herói, do monstro, do mago, da bruxa, do 
pai, da mãe, do velho sábio, da criança etc., 
etc. Jung chama essas figuras de ‘imagens 
primordiais ou arquétipos’, pois elas 
representam formas que se tornaram ideias 
bem universais e atemporais. (2006, p. 15) 

Dentre os arquétipos estudados por Jung, quero 

destacar o conceito de anima e animus. 

3.2. FEMININO E MASCULINO, UMA QUESTÃO DE SER 

Antes de adentrar propriamente o conceito de anima e 

animus, é interessante observar como Jung concebe o 

funcionamento psíquico. Para ele, o ser humano constitui-se 

de uma dupla caracterização: a persona, uma personalidade 

externa que se manifesta na experiência diária, chamada de 

caráter ou atitude externa; e a alma, que corresponde à 

personalidade interna, à forma como alguém se comporta em 

relação aos processos psíquicos internos, o caráter que 

apresenta ao inconsciente. A alma atua complementarmente 

ao caráter externo, ou seja, “Se a persona for intelectual, a 
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alma será sentimental, com toda certeza” (JUNG, 1991, p. 

392). O mesmo princípio se aplica ao aspecto de gênero: 

Mulher muito feminina tem alma masculina; 
homem muito masculino tem alma feminina. 
[...] Se, com relação ao homem, falarmos de 
anima, deveríamos logicamente falar de 
animus com relação à mulher. Geralmente na 
atitude externa do homem predominam ou 
são consideradas ideais a lógica e a 
objetividade, nas mulheres predomina o 
sentimento. Na alma, porém, a situação se 
inverte: o homem sente e a mulher delibera. 
(JUNG, 1991, p. 392) 

Há funções e traços identitários culturalmente 

atribuídos preferencialmente à mulher e outros, ao homem, 

embora cada ser humano abrigue características 

psiquicamente pertencentes aos dois gêneros: “Na Idade 

Média, muito antes de os filósofos terem demonstrado que 

trazemos em nós, devido a nossa estrutura glandular, ambos 

os elementos – o masculino e o feminino –, dizia-se que ‘todo 

homem traz dentro de si uma mulher’” (JUNG, 1977, p. 31). 

Na concepção teórica junguiana, é importante destacar 

que os arquétipos ligados ao feminino e ao masculino definem 

modos de ser que devem existir complementarmente na 

mulher e no homem: 
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A masculinidade, tanto psicológica quanto 
biológica, contém traços femininos recessivos, 
assim como a feminilidade contém traços 
masculinos. Os traços recessivos atuam mais 
inconscientemente, mais como potencialidade 
a nos impulsionar. (MONTEIRO, 1998, p. 19) 

Segundo Erich Neumann (1999, p. 35), cada ser 

vivencia instâncias interiores contrassexuais, o que significa 

que o homem tem uma vivência interior do feminino, mesmo 

que seja inconsciente, tanto quanto a mulher vivencia o 

masculino, ou, de acordo com o próprio Jung, “assim como 

nos homens se escondem traços femininos, também na 

mulher existem atributos masculinos” (2011, p. 265). Os 

arquétipos não devem, portanto, ser confundidos com os 

papéis e estereótipos sociais: “Ambos são modelos. O 

primeiro, no entanto, é uma matriz original, uma forma ou um 

padrão” (MONTEIRO, 1998, p. 22). 

Masculino não é sinônimo de homem, tampouco 

feminino confunde-se com mulher. Os conteúdos que definem 

esses conceitos implicam dimensões do ser humano, vivências 

do mundo interior, existentes em homens e mulheres 

independentemente da sexualidade biológica, antes 

auxiliando na configuração de identidades e diferenças. Assim, 

a masculinidade manifestar-se-ia mais plenamente na 
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identidade dos homens, por meio de uma personalidade 

externa consciente masculina, em diálogo com a interna 

inconsciente feminina, a anima, que representa o elemento 

feminino existente em todo homem. 

Na visão de Emma Jung (2006, p. 57), a anima não é 

apenas o componente feminino da personalidade do homem, 

mas inclui a imagem do ser feminino que ele traz dentro de si, 

correspondendo ao arquétipo do feminino. Da mesma forma, 

as mulheres apresentariam uma personalidade externa 

feminina, consciente, e o animus, o arquétipo do masculino, 

que compreende o componente masculino existente no 

inconsciente feminino. Anima e animus, integrados à 

personalidade, desempenham a função de proporcionar a 

vivência da totalidade de ser por meio da harmonia entre os 

dois polos, o feminino e o masculino, que atuam também de 

forma compensatória em relação à personalidade externa e à 

interna, abdicando da estrutura redutora dos papéis sexuais 

atribuídos a mulheres e homens. 

Pelo termo anima, Jung (1978, p. 195) designa a figura 

feminina que compensa a consciência masculina, chamada o 

“polo feminino” do homem, constituída principalmente pelas 
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qualidades de sensibilidade, emoção, imaginação, intuição – 

“que a imagem coletiva do macho ‘viril’ obriga o homem a 

mais ou menos rejeitar.” (VON FRANZ, 2000, p. 13). O animus, 

em contrapartida, é a figura de caráter masculino 

compensadora na mulher; representa o elemento masculino 

presente no inconsciente feminino e mostra a possibilidade de 

se desenvolverem, na mulher, “qualidades ‘viris’, imagens, e a 

espera do parceiro.” (VON FRANZ, 2000, p. 14). 

Este trabalho segue pelo viés de identificar atributos 

que configuram, na visão da psicologia analítica, traços do 

feminino – abarcando a parte consciente nas mulheres e 

inconsciente nos homens, a anima – e do masculino – 

responsáveis por caracterizar a parte consciente nos homens e 

inconsciente nas mulheres, o animus, reiterando que anima e 

animus são realidades psíquicas, características da 

personalidade, são modos de ser presentes em homens e 

mulheres. Entendidos como princípios, o feminino e o 

masculino assinalam uma articulação de atributos e relações 

que constroem os seres humanos, independentemente de 

aspectos biológicos sexuais. 
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Jung e seus colaboradores, que enriqueceram a 

pesquisa inicial do mestre, distinguem o princípio feminino 

com traços relacionados à emoção e aos sentimentos, 

associando-o a forças que sugerem sensibilidade, imaginação, 

experiência intuitiva e lírica, instabilidade, interioridade e 

introspecção, sonho, emoção e afeto, primado de Eros. Emma 

Jung (2006) destaca, como atitudes femininas, o dom 

visionário da mulher; a capacidade de intuição; a postura de 

imobilidade e repouso, exigida pela contemplação; o desejo 

de algo novo ou a saudade do passado, percebidos como 

movimentos emocionais; a percepção do que é obscuro, 

profundo, e do que está oculto, instigando a curiosidade; a 

atividade criativa, como fruto menos do espírito no sentido de 

logos e mais como produto do sentimento, ao lado da intuição 

ou da sensibilidade. Os valores femininos tornam-se acessíveis 

ao homem por meio da anima: 

Quando nos perguntamos por que é que o 
dom da visão e a arte da adivinhação são 
atribuídos especialmente à mulher, pode-se 
responder que esta em geral está mais aberta 
em relação ao inconsciente que o homem. 
Receptividade é uma atitude feminina, e exige 
estar aberto e vazio, e por isso Jung a qualifica 
como o maior segredo do feminino. Além 
disso, a mentalidade feminina é menos avessa 
ao irracional que a consciência racionalmente 



143 

orientada do homem, que tem a tendência de 
negar tudo o que não é razoável, e que por 
esta razão frequentemente se fecha ao 
inconsciente. (JUNG, 2006, p. 67) 

Emma Jung oferece um desenho sensível do feminino, 

a que se pode acrescentar as palavras de Robert Johnson, 

ampliando esse universo por demais misterioso, altamente 

capaz de transbordar limites, operar metamorfoses e instaurar 

o novo, receptáculo de vida e vitalidade, mas penetração na 

noite, na morte: 

São as qualidades femininas que trazem 
significado à vida: relacionamento com outros 
seres humanos, a capacidade de suavizar o 
poder com o amor, a consciência dos nossos 
sentimentos e valores interiores, o respeito 
pelo nosso ambiente terrestre, o prazer pela 
beleza da terra e a procura introspectiva da 
sabedoria interior. Com estas qualidades 
prejudicadas, não encontramos muita 
significação. Com espadas e lanças 
construímos nossos impérios, mas eles não nos 
dão significado ou finalidade na vida. 
(JOHNSON, 1997, p. 38) 

Analisando mais detidamente a anima, Jung (2007) a 

vê como a parte feminina ctônica da alma, invocando, para 

melhor compreensão desse conceito, o conhecimento do 

tema da Sizígia, por exprimir que, concomitantemente ao 

masculino, sempre é dado o feminino correspondente. Afirma 

que: “Historicamente encontramos a anima nas sizígias 
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divinas, nos pares divinos masculino-feminino. [...] no yang 

(masculino) e no yin (feminino)” (2007, p. 72). Considera que 

A mulher, com sua psicologia tão diversa da 
psicologia masculina, é e sempre foi uma fonte 
de informação sobre as coisas que o homem 
nem mesmo vê. É capaz de inspirá-lo, e sua 
capacidade intuitiva, muitas vezes superior à 
do homem, pode adverti-lo 
convenientemente. (JUNG, 1978, p. 178) 

Na relação dos homens com a sua anima, Marie-Louise von 

Franz assinala que ela representa a personificação de todas as 

tendências psicológicas femininas na psique masculina, 

acrescentando, como qualidades distintivas do feminino, 

os humores e sentimentos instáveis, as 
intuições proféticas, a receptividade ao 
irracional, a capacidade de amar, a 
sensibilidade à natureza e, por fim, mas nem 
por isso menos importante, o relacionamento 
com o inconsciente [...] (1977, p. 177) 

Dulcinéa Monteiro (1998, p. 18) ressalta, porém, que a 

tradição masculina heroica, centrada no domínio da vontade, 

da razão, da honra e da responsabilidade, reprimiu, 

gradativamente, a conexão emocional profunda. Por outro 

lado, há também um lado negativo da anima que assinala a 

imagem da morte, da apatia. A exacerbação da anima pode 
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acionar demasiadamente o irracional, produzindo 

comportamentos passionais, desequilibrados e caóticos: 

Quando a anima é constelada mais 
intensamente ela abranda o caráter do 
homem, tornando-o excessivamente sensível, 
irritável, de humor instável, ciumento, vaidoso 
e desajustado. Ele vive num estado de mal-
estar consigo mesmo e o irradia a toda volta. 
(JUNG, 2007, p. 82) 

A perda permanente da anima após a metade da vida 

significa, ainda para Jung (2007, p. 83), uma diminuição 

progressiva de vitalidade, flexibilidade e humanidade. Da 

mesma forma, uma mulher conduzida demasiadamente pelo 

seu lado feminino, sem uma boa integração com o animus, 

apresenta comportamento semelhante. 

Os atributos que delineiam o princípio do masculino – 

a parte consciente nos homens e inconsciente nas mulheres, o 

animus – definem-se por diferentes características ligadas à 

“capacidade de exercer o poder, de controlar situações e de 

defender posições” (JOHNSON, 1997, p. 38). O masculino 

responde ainda por habilidades direcionadas à ação, à 

competição e à conquista, ao comando, ao poder e ao 

domínio, ao conhecimento e ao intelecto, à ordem, à 

objetividade e à razão, primado do Logos. Se o polo feminino 
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associa-se à noite, à intuição, o masculino traz a clareza da luz, 

elemento solar presente na racionalidade apolínea. 

Referindo-se à criação de Tristão, cavaleiro da Távola 

Redonda, Robert Johnson explica as artes da baronia, em que 

se evidenciam as características masculinas ligadas à 

capacidade de responder de forma atuante e agressiva, de 

transformar o que encontra de modo prospectivo, projetando o 

futuro: “Lutar com a espada, a lança e o arco. Montar um 

cavalo de guerra e saltar largos fossos. Caçar. Tudo no mundo 

dele enfatiza o lado masculino da vida: o poder de comandar, 

os treinos de combate, a defesa de territórios” (1997, p. 36-37). 

A relação da mulher com o seu animus apresenta 

aspectos positivos, mas também negativos, na perspectiva de 

Marie-Louise Von Franz: “O lado positivo do animus pode 

personificar um espírito de iniciativa, coragem, honestidade e, 

na sua forma mais elevada, de grande profundidade 

espiritual” (1977, p. 195) e sabedoria, além de “poder lançar 

uma ponte para o self através da atividade criadora” (1977, p. 

193). O lado negativo, porém, é capaz de desenvolver “a 

brutalidade, a indiferença, a tendência à conversa vazia, às 

ideias silenciosas, obstinadas e más”. (1977, p. 193). 
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Dominada pelo animus, a mulher minimiza a feminilidade que 

lhe seria inerente pela persona. Para Jung (2011, p. 357), 

quando a mulher não operacionaliza a relação harmônica com 

o animus pode tornar-se refém de seu sentimentalismo, 

abdicando do emprego adequado da razão e do bom-senso. 

No mesmo sentido, Emma Jung relaciona a integração mal 

sucedida com o animus a comportamentos em que prevalece 

a postura masculina: “estas são as mulheres-homens 

superenérgicas, inescrupulosas e brutais, as Xantipas, que são 

não apenas ativas mas até mesmo violentas.” (2006, p. 18). 

Jung localiza na segunda metade da vida a 

manifestação do animus ou da anima, forçando uma 

transformação: “Trata-se em parte de uma feminização do 

homem e uma masculinização da mulher.” (2011, p. 357). 

Em linhas gerais, o ser humano desenvolve uma 

trajetória em que, inicialmente, quando criança e jovem, 

direciona seus esforços para emancipar-se dos pais; adulto, 

realiza a identificação com seu papel de mulher ou homem, 

paralelamente assumindo responsabilidades profissionais, 

amorosas e familiares, com a possível formação de uma nova 

família, na qual aparecem cônjuges e filhos. Cumpridas o que 
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podem ser consideradas exigências sociais, instala-se a crise 

da meia-idade em que o ser humano busca um novo sentido 

para a vida. É nesse período que ocorre a manifestação do 

animus e da anima, exigindo um repensar dos valores que 

geriram o viver até aquele momento. Jung alerta, porém, que 

essa mudança pode acontecer sob circunstâncias trágicas, 

levando o ser a se petrificar e persistir prejudicialmente na 

posição unilateralmente assumida até então, o que chama de 

“processo de fossilização do homem” (2011, p. 357). 

Comparando as duas dimensões – o feminino e o 

masculino – Rose Marie Muraro e Leonardo Boff assinalam: 

O feminino no homem e na mulher constitui a 
fonte originante de toda vida; e o masculino, a 
vida já formada e evoluída. No feminino reside 
o poder de plenitude interior; no masculino, o 
poder de organização exterior. No feminino, o 
cuidado e a conservação; no masculino, a 
conquista e a apropriação. No feminino, o 
combate defensivo; no masculino, o combate 
ofensivo. No feminino – sempre no homem e 
na mulher –, a viagem para dentro, para o 
coração; no masculino, a viagem para fora, 
para o universo. (2002, p. 76) 

Em artigo, Leonardo Boff chama a atenção, no entanto, 

para o fato de que tanto as características femininas não se 

realizam integralmente na mulher, quanto as masculinas no 
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homem, por serem dimensões arquetípicas presentes nos dois. 

Aponta as consequências sociais nefastas dessa identificação: 

A usurpação da dimensão masculina pelo 
varão fez com que ele se julgasse o único 
detentor da racionalidade, do mando e da 
presença na sociedade, relegando para a 
privacidade e para as tarefas de dependência a 
mulher, não raro, considerada apenas como 
um apêndice, objeto de adorno e de satisfação. 
(1974, p. 11-12) 

Boff comprova como essa identificação desvirtua as 

configurações arquetípicas do feminino e do masculino, 

expressões independentes da sexualidade biológica, citando 

as pesquisas de Margareth Mead em tribos primitivas, 

geograficamente vizinhas, da Nova Guiné: nos Mundugomor, 

homens e mulheres indistintamente são masculinos, viris; 

nos Tchambuli, a supremacia cabe às mulheres, que 

apresentam atitudes fortes, práticas e sexualmente 

agressivas, enquanto os homens são passivos, emotivos, 

falantes, frágeis, ocupando-se prioritariamente de atividades 

artísticas, como dança e pintura. 

Na psicologia de linha junguiana, o princípio de 

complementaridade explica a integração que deve ser 

buscada e atingida, harmonizando os dois lados que, como 

opostos complementares, equilibram a psique humana. O 
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extremo exercício de uma função não é o ideal, pois acaba não 

explorando energias fundamentais para a vivência plena. Aqui 

cabe uma diferenciação entre a plenitude e a perfeição: 

A consciência cristã típica tem sido treinada ao 
longo dos séculos para almejar nada mais do 
que a perfeição, para levar uma vida sem 
manchas, uma vida perfeita. [...] A psicologia 
da individuação, entretanto, mostra que a 
meta desse processo que leva ao ser total não 
é a perfeição, mas sim a plenitude. Um 
indivíduo, na sua inteireza, nem é sempre 
inatacável, sem culpa, puro, mas é aquele em 
quem, não se sabe como, todos os aspectos 
foram integrados num ser total. (JOHNSON, 
1987, p. 17) 

Nas sociedades ocidentais, de base cristã patriarcal, 

observa-se certo demérito culturalmente estabelecido no 

que tange ao feminino, desvalorizando-se o instinto, a 

intuição, os sentimentos e as emoções; em contrapartida, 

atribui-se maior valor ao masculino, concepção introjetada 

em perspectivas tanto de homens como de mulheres. Na 

contramão dessa posição cultural, os estudos junguianos 

asseveram a necessidade de harmonizar a riqueza de ambas 

as partes que, como opostos complementares, equilibram a 

psique humana: “Poder sem amor torna-se brutalidade. 

Sentimento sem força masculina torna-se sentimentalismo 

adocicado” (JOHNSON, 1997, p. 45). 
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3.3. PROPOSTAS DE ABORDAGEM MÍTICO-ARQUETÍPICA 

Nesta parte do trabalho, propus-me focalizar pesquisas 

já realizadas sobre o masculino e o feminino que 

estabeleceram categorizações desses princípios. Os autores 

citados desenvolveram estudos segundo a linha junguiana dos 

arquétipos, utilizando, como paradigmas exemplificadores, a 

mitologia, especialmente os deuses. Antes de focalizar essas 

teorias, cumpre estabelecer a fundamentação empregada 

para a noção de mito, nesse tipo de abordagem, que tem base 

na própria correlação estabelecida por Jung entre os 

arquétipos e os contos de fadas, juntamente com os mitos. 

Encontrar uma conceituação abrangente e única para o 

mito é tarefa estulta e escorregadia. Mircea Eliade admite 

essa dificuldade, por ser o mito uma realidade cultural 

extremamente complexa que, além disso, pode ser estudada 

através de múltiplas perspectivas. Dentre as definições por ele 

conhecidas, a que aceita como menos imperfeita e mais 

abrangente é: “o mito conta uma história sagrada; ele relata 

um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo 

fabuloso do ‘princípio’” (1972, p. 11). 
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O professor Junito Brandão (2002a, p. 37), profundo 

conhecedor da mitologia, desenvolve o conceito 

referenciando as concepções junguianas: relaciona a definição 

de mito como a conscientização dos arquétipos do 

inconsciente coletivo, ou seja, um elo entre o consciente e o 

inconsciente coletivo, compreendendo por inconsciente 

coletivo o conteúdo que gerações anteriores deixaram de 

herança. Para Jung, a origem dos mitos “remonta ao primitivo 

contador de histórias, aos seus sonhos e às emoções que a sua 

imaginação provocava nos ouvintes.” (1977, p. 90). 

A abordagem mítica pressupõe a permanência do mito 

como categoria presente no psiquismo humano e não apenas 

como expressão de um passado histórico do homem. De 

acordo com Leonardo Boff, “O universo masculino e feminino 

radicado nas profundezas da personalidade humana não é 

acessível à simplicidade da razão discursiva, mas à exegese 

sábia dos velhos mitos.” (1974, p. 14). 

Trabalhando com paradigmas de gênero, relacionando 

os arquétipos à mitologia e à cultura, elencam-se alguns 

trabalhos, como os do próprio Jung e sua esposa, Emma Jung, 
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Jean Shinoda Bolen, Dulcinéa da Mata Monteiro, Robert 

Moore e Douglas Gillette. 

Em Símbolos da transformação, Jung ilumina alguns 

aspectos da psique humana, abordando questões ligadas a 

feminino e masculino como atributos desvinculados do 

correspondente gênero sexual. Analisa a representação 

simbólica contida nas figuras parentais: ao pai associa-se o 

mundo das ordens e proibições morais e seu papel arquetípico 

e, como representante do espírito, opõe-se à impulsividade 

característica do feminino; a mãe, por seu turno, é a fonte da 

vida. Ambos, porém, são paradoxais na visão de Jung, o que 

remete à polaridade, um dos princípios norteadores do 

pensamento junguiano: a mãe doadora de vida é também a 

mãe ‘terrível’ ou ‘devoradora’, assim como o pai pode viver 

livremente seus instintos e simultaneamente proibi-los, por 

personificar a lei (2011, p. 313-314). A obra Os arquétipos e o 

inconsciente coletivo (2007) é a que mais claramente discorre 

sobre os conteúdos pertinentes a este trabalho, como o título 

já assinala. Jung refere-se especificamente a alguns 

arquétipos, como a anima, arquétipo do espírito, da criança, 

materno, o tema do herói, a Core. 
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Emma Jung (2006) dedica um livro ao estudo da anima e 

do animus. Define animus e suas manifestações com base em 

quatro princípios elencados por Fausto, na obra de Goethe, 

quando a personagem se ocupa em traduzir o Evangelho, 

segundo João: força (força física, podendo ser direcionada pela 

vontade), ato (ação, agilidade), verbo, sentido: 

Assim como há homens que se destacam pela 
força física e há homens de ação, de palavras e 
há os homens sensuais, assim também está 
dividida a imagem do animus, que corresponde 
ao respectivo grau ou aptidão da mulher. 
(2006, p. 17) 

Esses quatro elementos traduzem o “logos” grego, essência do 

ser masculino, e ligam-se à inteligência e à consciência. Nos 

homens de ação aglutinam-se força e ato. Verbo e sentido 

correspondem principalmente às faculdades espirituais. 

Jean Bolen publicou duas obras, uma dedicada à 

perspectiva feminina, As deusas e a mulher (1990), sendo 

depois instada a publicar a contraface masculina, o que fez em 

Os deuses e o homem (2002). Nos dois livros, ela oferece uma 

estrutura analítica semelhante para ambos os gêneros, 

correlacionando as divindades olímpicas a arquétipos femininos 

e masculinos, trabalho referendado por Junito Brandão (2002), 
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que cita e desenvolve o estudo. Bolen considera que deusas e 

deuses podem ser analisados como representações 

arquetípicas, esclarecendo padrões comportamentais. 

Para o feminino, ela propõe três categorias que se 

relacionam entre si. A primeira é formada por Ártemis (Diana 

para os romanos), Atenas (Minerva) e Héstia (Vesta), 

configurando as “deusas virgens”: representam o atributo de 

independência e autossuficiência das mulheres, firmemente 

direcionadas a atingir os próprios objetivos, não passíveis de 

se enamorarem por alguém, permanecendo invioladas. Junito 

Brandão caracteriza essas deusas como “invulneráveis”, por 

não se deixarem dominar por outros deuses ou mortais. 

No segundo grupo estão Hera (Juno), Deméter (Ceres) e 

Perséfone (Prosérpina), “deusas vulneráveis”, representando, 

respectivamente, os papéis tradicionais de esposa, mãe e filha; 

são deusas-arquétipos orientadas para o relacionamento, 

manifestando um comportamento feminino atencioso e 

receptivo, paradigma caracterizado pela necessidade feminina 

de adoção e vínculo, de afiliação, independente do sofrimento 

que essas relações possam causar. 
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O terceiro grupo, o da deusa alquímica ou 

transformativa, é ocupado exclusivamente por Afrodite 

(Vênus), a deusa da beleza e do amor, simbolizando “o poder 

transformativo e criativo do amor” (1990, p. 310). Bolen 

associa-a às duas categorias anteriores, pois a deusa conjuga a 

manutenção de sua autonomia, como as deusas virgens, 

embora se ligue afetivamente a vários deuses e mortais, como 

as deusas vulneráveis, mas jamais sofrendo ou sendo vitimada 

na vivência da paixão. 

Ao trabalhar com os deuses olímpicos visando à 

configuração de arquétipos masculinos, Bolen destaca a 

ligação com o patriarcado, cujos valores predominantes 

enfatizam a aquisição de poder e a racionalidade. A autora 

divide os oito principais deuses em dois grandes grupos. 

No primeiro, Zeus (Júpiter), Posêidon (Netuno) e Hades 

(Plutão) representam os três aspectos do arquétipo paterno. 

São os três deuses irmãos que distribuíram entre si os 

domínios do pai, Cronos (Saturno), depois de este ser 

destronado: a Zeus coube o céu e a supremacia do universo, 

representando a luz e a consciência; a Posêidon, o mar, 

associado à emotividade e à passionalidade; a Hades, o 
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mundo inferior (subterrâneo ou Hades), configurando a 

introspecção e a invisibilidade dos que vivem isolados ou 

reclusos, associado à depressão e à morte, ao inconsciente 

pessoal, mas também à riqueza do mundo interior: 

Assim como o mundo na mitologia, a psique 
masculina se dividiu em: 1) o reino mental 
consciente do poder, da vontade e do 
pensamento (Zeus); 2) o reino das emoções 
e dos instintos (Posêidon), que é geralmente 
suprimido, desvalorizado e às vezes expulso 
do campo da nossa consciência; e 3) o reino 
indistinto e temido dos padrões invisíveis e 
dos arquétipos impessoais (Hades), que só 
em sonhos costuma ser vislumbrado. 
(BOLEN, 2002, p. 74) 

O segundo grupo é composto pelos filhos olímpicos de 

Zeus. Apolo é o deus do sol, da luz, da música e da poesia. 

Hermes (Mercúrio) é o deus mensageiro, hábil negociador, 

trapaceiro, guardião das estradas. Ambos são os filhos eleitos 

e os que mais se coadunam ao mundo patriarcal; mantiveram-

se sem se casar, sendo definidos pelo distanciamento 

emocional e pela atividade mental. 

Ares (Marte) é o deus da guerra, cuja ação tem por 

móvel a ira ou a lealdade; é um deus destrutivo, mas também 

amoroso. Hefesto (Vulcano) é o deus da forja, coxo, gerado 

apenas por Hera, é um deus criativo, artista e solitário, mesmo 
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tendo-se casado com a bela Afrodite. Os dois, Ares e Hefesto, 

expressam o predomínio de atividades físicas, mais manuais 

que mentais, com a emoção sobrepujando a razão; são 

desprezados pelos demais deuses, os dois também rejeitados 

por Zeus. Junito Brandão (1999, p. 258) opõe Apolo a Ares: o 

primeiro representa a reflexão e a prudência, enquanto o 

segundo se destaca pelos músculos e pela força física. 

Dioniso (Baco, deus do vinho, do êxtase e do 

entusiasmo) é uma figura ambivalente, elemento perturbador, 

ligando-se ao amor mais enlevado, ao reino místico, ao mundo 

feminino, à libertação, mas também à loucura, à violência, à 

tragédia. O arquétipo liga-se à dualidade marcada por 

oposições intensas, como o êxtase e o horror, o amor e a 

destruição violenta, arquétipo reprimido nos homens por se 

ligar a traços femininos, a temperamento sonhador e místico, 

a paixão e sensualidade. 

Analisando comparativamente a classificação 

arquetípica proposta por Jean Bolen para os dois gêneros, 

observa-se que Dioniso, como Afrodite, é um deus 

transformador. Apolo e Hermes correspondem às deusas-

virgens; Hefesto e Ares, às vulneráveis. Tal correlação justifica-
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se porque os arquétipos estão associados a dons e 

problemáticas existenciais e estão potencialmente presentes 

nos seres humanos, independente de questões de gênero 

biológico. Pode haver o predomínio de um arquétipo sobre os 

demais, como a alternância de um e outro, ou a coexistência 

de vários em um único ser, ao longo da vida. Tanto Bolen 

como Brandão aprofundam o estudo de cada deus e deusa 

individualmente, segundo a narrativa mítico-biográfica 

individual, destacando atribuições e funções arquetípicas. 

Dulcinéa da Mata Monteiro (1998) também se dedica à 

figura feminina em Mulher: feminino plural. Com base na obra 

A roda das deusas, de J & R. Woolger (1993), propõe 

operacionalmente três correntes básicas da vida: saber, poder 

e amor, exemplificadas arquetipicamente por deusas. A busca 

do saber instintivo pelo corpo e pela natureza encontra-se 

representada em Ártemis, e a do conhecimento intelectual ou 

cultural e da realização profissional em Atena. A dinâmica do 

poder espelha-se em Hera, articulado ao controle, e em 

Perséfone, em quem identifica a união do poder espiritual e 

da sabedoria. O amor é representado por Afrodite, associado 

à sedução, e por Deméter, no cuidado maternal. 
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Robert Moore e Douglas Gillette (1993), em Rei, 

guerreiro, mago, amante, apresentam uma configuração do 

masculino dividida nos quatro arquétipos que intitulam a 

obra. Cada um deles possui um equivalente na psique 

masculina imatura que deve dar lugar aos arquétipos da 

masculinidade amadurecida. Na formulação dos autores, o 

potencial energético arquetípico é estruturado de forma 

triangular: no topo, o arquétipo em sua plenitude; na base, 

uma disfunção (conceito junguiano de sombra) em que 

aparecem os polos ativo e passivo. 

O arquétipo do Rei liga-se à energia do Pai. Caracteriza-

se por poder e bondade, ligado às funções de ordenar, 

proporcionar fertilidade e benção. Na base, o Rei da Sombra: o 

Tirano (polo ativo) e o Covarde (polo passivo). 

O Guerreiro representa energia instintiva, ação, 

agressividade, espírito invencível, coragem, autodisciplina; na 

sombra estão o Sádico (polo ativo) e o Masoquista (polo passivo). 

O Mago é o arquétipo da reflexão, da consciência e da 

percepção, iniciado no conhecimento oculto ou tecnológico, 

capaz de orientar transformações internas e externas, de 

abençoar ou amaldiçoar, vidente e profeta; na sombra, o 
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arquétipo integrado transforma-se no Manipulador (polo 

ativo) e o “Inocente” Negador (polo passivo). 

A energia do Amante assinala força, entusiasmo e paixão, 

sensibilidade e empatia ao ambiente externo, sensualidade, 

sentimento, consciência estética. A disfunção do arquétipo traz o 

Viciado (polo ativo) e o Impotente (polo passivo). 

Moore e Gillette defendem que os potenciais 

arquetípicos masculinos não são energias estanques, 

relacionando-se entre si. 

O conceito de sombra é bastante complexo. Jung 

(2011, p. 219) define como a parte inferior da personalidade, 

integrando o inconsciente pessoal. A sombra é a parte 

obscura, não vivida e reprimida, por isso não só desconhecida 

da pessoa, como assimilando qualidades negativas, espécie de 

“face oculta” (da lua), reverso da imagem. 

3.4. FEMININO E MASCULINO, ABORDAGEM INTEGRADORA 

Considerando a fundamentação teórica das pesquisas 

citadas, propõe-se um quadro analítico sintético, em que se 

elencam características arquetípicas do feminino e do 

masculino integradas, traços capazes, porém, de delinear 
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configurações identitárias que transcendem divisões sexuais. 

Tomando por base a concepção de Jung da 

complementaridade dos opostos – “a ideia arquetípica da 

sizígia ou da conjunction masculino-feminina” (JUNG, 2007, p. 

79) –, decorre, dessa concepção, o fundamento de que as 

energias masculinas e femininas estão presentes em homens e 

mulheres, biológica e psicologicamente, como já explicado, 

articulando o papel social predominantemente 

desempenhado e o lado complementar inconsciente. A 

proposta busca integrar feminino e masculino, observando-se 

as polaridades existentes e o fato de que a identidade de todo 

ser humano se realiza em múltiplas diferenças e se constrói 

num diálogo plural, travado com diversas instâncias que 

abarcam o eu, o outro, a comunidade. 

No quadro proposto, destaco quatro esferas de 

atuação definidas pela predominância de um elemento, 

percebido como uma dinâmica por interagir com atributos 

afins, configurando arquétipos. Há a esfera do pensar (logos), 

do agir, do amar (Eros) e do saber, entendido como sageza. As 

duas primeiras evidenciam atributos mais diretamente ligados 

ao masculino e ao animus feminino; as duas últimas, ao 
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feminino e à anima masculina. Considera-se que o poder é 

passível de estar presente em todas essas esferas, não 

constituindo um elemento à parte. Tal raciocínio poderia ser 

também aplicado ao saber – há um saber implícito ao 

pensamento racional, ao fazer e até mesmo a amar; o saber 

aqui, porém, foi tomado no sentido de sageza, de sabedoria e 

discernimento, intuição. Buscou-se caracterizar não só os 

atributos que regem cada dinamismo, como a sombra ‒ 

considerando que as figuras psíquicas “são bipolares e oscilam 

entre o seu significado positivo e negativo” (JUNG, 2007, p. 

184) ‒, exemplificando-se com os arquétipos passíveis de 

esclarecer cada grupo. 

A dinâmica da razão, ligada ao logos, define-se por 

atributos como pensamento intelectual, raciocínio lógico, bom 

senso, análise e síntese, objetividade, controle, capacidade de 

ordenar, organizar e comandar, autoridade e domínio, 

visibilidade e prestígio, atividade criativa (fruto do espírito no 

sentido de logos). “Homem ou Mulher da Luz” é a metáfora 

que pode caracterizar esta face humana. A configuração aqui 

remete ao arquétipo do rei e do pai, e pode ser exemplificada 

arquetipicamente pelas figuras de Zeus, Apolo e Atenas. Os 
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aspectos negativos (a sombra) dessa dinâmica expressam-se, 

por um lado, na irracionalidade, na incapacidade de 

discernimento via razão e intelecto, na submissão 

inquestionável ao comando de outrem; por outro, no domínio 

obtido pela razão e pela vontade, na racionalidade e na 

objetividade exageradas, no comando autoritário – é luz sem 

calor, sem afeto. 

Na dinâmica da ação, há o predomínio do agir e do 

fazer, cujos atributos são: energia instintiva, força física, 

defesa e ataque, competição e conquista, espírito de 

iniciativa e combate, coragem, autodisciplina, lealdade, 

empenho na realização de tarefas, capacidade operacional 

de fazer e criar por meio de atividades manuais. Defino aqui 

a dimensão “Homem ou Mulher da Ação”, exemplificada 

pelos arquétipos do guerreiro, do cavaleiro, das amazonas e 

das Valquírias (cuja grande paixão é a luta), pelos deuses 

(como imagens arquetípicas) Ares e Hefesto, por 

expressarem o predomínio de atividades físicas, mais 

manuais que intelectuais. A sombra nesta dinâmica se 

expressa por atitudes de falta de energia, apatia, anulação 
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ou, no outro extremo, por agressividade demasiada no 

impulso da ação, brutalidade, comportamento belicoso. 

A dinâmica do amar – primado de Eros – delineia-se 

pelo predomínio dos sentimentos e da emoção. Apresenta, 

como características, o amor em todas as suas nuances 

(sexual, maternal, filial, à natureza etc.), receptividade, 

empatia, emotividade, sedução, compaixão, sensibilidade, 

paixão, instabilidade emocional, investimento e necessidade 

de vínculos afetivos, atividade criativa (como produto do 

sentimento). Para Jung, 

A emoção é por um lado o fogo alquímico, cujo 
calor traz tudo à existência e queima todo o 
supérfluo (omnes superfluitates comburit). Por 
outro lado, a emoção é aquele momento em 
que o aço ao golpear a pedra produz uma 
faísca: emoção é a fonte principal de toda 
tomada de consciência. Não há transformação 
de escuridão em luz, nem de inércia em 
movimento sem emoção. (2007, p. 105) 

A dinâmica se expressa na imagem metafórica “Mulher ou 

Homem do Laço”, seja pelo comportamento de se ligar 

harmonicamente a outrem, expresso na beleza plástica do 

laço, seja na forma de enlaçar e dominar, atitudes que 

configuram a sombra. Os aspectos negativos deste 

dinamismo assinalam temperamento violento passional, 
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possessividade, sentimentalismo exacerbado, instabilidade 

emocional ‒ calor sem luz ‒, ou, por outro lado, incapacidade 

de amar, frieza emocional e afetiva. Segundo Jung, “A 

resistência contra o amar causa a incapacidade para o amor, 

ou esta incapacidade age como resistência.” (2011, p. 207). 

Este dinamismo remete ao arquétipo do amante, da Grande 

Mãe, de deusas como Afrodite (deusa da beleza e do amor, 

associa-se ao ardor da paixão), Hera (a esposa de Zeus, ligada 

à noção de casamento e instituição familiar), Deméter, 

Perséfone, e de Eros (ou Cupido, o deus do amor), Poseidon, 

Dioniso. Emma Jung (2006, p. 90) refere-se a Antinéia, que 

seduz os homens por meio da beleza de Vênus, da esperteza 

da serpente e da crueldade de um animal, espécie de sombra 

desta dinâmica, a que se pode juntar Lilith e Circe. 

À dinâmica da sageza corresponde o predomínio da 

sabedoria e da intuição, cujos atributos são: saber e 

conhecimento (oculto, tecnológico), sagacidade, 

consciência e percepção, virtude, interioridade e 

introspecção, reflexão, procura introspectiva da sabedoria 

interior, imobilidade e contemplação, receptividade ao 

irracional, relacionamento com o inconsciente, obscuridade, 
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profundidade e aderência ao mistério, atividade criativa (ao 

lado da intuição), imaginação, sonho, orientação quanto a 

transformações internas e externas, dom visionário. A 

dinâmica se expressa na imagem “Mulher ou Homem da 

Palavra”. A sombra revela atitudes de isolamento, reclusão, 

depressão, tolice e tendência à conversa vazia ou ardilosidade, 

ideias silenciosas, obstinadas e más. Remete ao arquétipo do 

velho sábio, do mago, do trickster e às figuras de Pítia, Sibila, 

Sophia e Métis (representantes da sabedoria feminina), 

Hermes (como deus mensageiro, hábil negociador, trapaceiro, 

guardião das estradas), Hades (configura a introspecção e a 

invisibilidade dos que vivem isolados ou reclusos; como seu 

domínio é o reino inferior, esse deus associa-se à descida ao 

inconsciente pessoal e coletivo, à depressão, à morte, à 

riqueza do mundo interior). 

Esquematicamente, temos: 



168 

 
O Masculino e o Animus 

Feminino  
O Feminino e a Anima masculina 

Dinâmica da 
razão 

(Logos) 

Dinâmica da 
ação 

(agir e fazer)  

Dinâmica do 
amar 
(Eros)  

Dinâmica da 
sageza 

(sabedoria) 
Predomínio do 

pensamento 
intelectual, 

ordem, 
autoridade, 

domínio: 
Homem/Mulher 

da Luz 

Predomínio de 
iniciativa, 

realização de 
tarefas, defesa, 

ataque, 
coragem: 

Homem/Mulher
da Ação 

Predomínio de 
sentimento e 

emoção, 
receptividade, 
afeto, paixão, 
sensibilidade: 

Mulher/Homem 
do Laço 

Predomínio de 
sagacidade, 

intuição, saber, 
introspecção, 

dom 
visionário: 

Mulher/Homem 
da Palavra  

Arquétipos: 
rei, pai, Zeus, 
Apolo, Atenas. 

Arquétipos: 
guerreiro, 
cavaleiro, 
amazonas, 
Valquírias, 
Ares, Hefesto. 
 

Arquétipos: 
amante, 
Grande Mãe, 
Afrodite, Eros, 
Deméter, 
Perséfone, 
Hera, Dionísio, 
Poseidon. 

Arquétipos: 
velho sábio, 
mago, 
trickster, 
Sibilas, Sophia, 
Métis, Hermes, 
Hades.  

Quadro 1: Feminino e masculino, esquema mítico-arquetípico 

Cito acima alguns deuses sem, no entanto, me deter 

nas histórias que os envolvem, suas narrativas mítico-

biográficas. Não é essa a pretensão, o que não cabe neste 

trabalho – em extensão e pertinência ‒, como já se encontra 

desenvolvido em várias das obras citadas. Elegi alguns deuses 

que aparecem transitar de uma à outra dinâmica, a título de 

esclarecer essas nuances, completamente de acordo com a 

ideia de cada dinâmica constituir-se pela predominância de 
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um traço, sem existir de forma exclusiva nos seres. A noção de 

deuses como arquétipos fundamenta-se em palavras do 

próprio Jung: “Foi necessário um depauperamento dos 

símbolos para que se descobrisse de novo os deuses como 

fatores psíquicos, ou seja, como arquétipos do inconsciente.” 

(2007, p. 33). 

A configuração da primeira dinâmica, a do pensamento 

racional, remete ao arquétipo do rei e do pai, como princípios 

ordenadores, exemplificado também pelas figuras de Zeus, 

Apolo e de Atenas. Zeus representa a luz e a consciência, 

sendo-lhe atribuída a águia, animal que enxerga pela 

perspectiva da altura elevada a que atinge seu voo. O 

arquétipo de Zeus assinala, dentre outros significados, o deus 

pai organizador do universo, detentor do poder que 

racionalmente impõe a ordem, “símbolo da geração, da posse, 

da dominação, do valor. Nesse sentido, ele é uma figura 

inibidora; castradora, nos termos da psicanálise.” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2002, p. 678). 

Atenas (Atená) nasceu da cabeça de Zeus, já vestida e 

armada com uma lança e a égide, executando uma dança de 

guerra, divindade associada à racionalidade, cuja bravura é 
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calma e refletida. Junito Brandão qualifica Atenas como 

guerreira, deusa da fertilidade, mas, acima de tudo, “deusa da 

inteligência, da razão, do equilíbrio apolíneo, do espírito 

criativo” (1999, p. 26), ligada às artes, à paz, à justiça. É a 

única deusa do Olimpo a usar couraça, capacete, escudo e 

lança, o que também a aproxima do arquétipo do guerreiro. 

Apolo é o deus da luz, solar, descrito como alto, belo e 

majestoso. É também o deus da música e da poesia, médico 

infalível, não só da cura física, como de purificação da alma. 

Como legislador, arbitrava as punições, Caracteriza-se, como 

arquétipo pela clareza de visão, valorização da ordem e da 

harmonia, favorecendo o pensamento e a avaliação objetivos. 

Ares é o deus da guerra, de configuração ambivalente: é 

desprestigiado pelos gregos, que identificavam nele o 

descontrole bélico, a irracionalidade e a sede de sangue, 

enquanto os romanos o veneravam como protetor da 

comunidade e pai dos gêmeos fundadores de Roma, Rômulo e 

Remo. Apesar de toda a agressividade inerente às funções 

guerreiras, o deus distingue-se por ser o amante mais famoso 

de Afrodite (ou Vênus), a deusa da beleza e do amor, de cuja 

união, em algumas genealogias, teria nascido Eros (ou Cupido). 
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O deus torna-se passível de representar tanto a dinâmica da 

ação, na qualidade de guerreiro corajoso e destemido, quanto a 

do amar, onde se destaca a importância da emoção: 

O arquétipo de Ares, como o deus, está 
presente nas reações intensas e apaixonadas. 
Com Ares, um surto de emoção provavelmente 
mobiliza uma ação física imediata. Esse é 
arquétipo reativo, de tipo aqui-agora [...] 
(BOLEN, 2002, p. 284) 

Hefesto é o deus da forja, coxo, gerado apenas por 

Hera, deus artífice, criativo, artista e solitário, personifica o 

desejo humano de fazer e criar objetos funcionais e belos. Seu 

arquétipo remete ao trabalho criativo manual, à capacidade 

de transformar a matéria bruta em obra de arte, mas também 

à invisibilidade social, uma vez que trabalhava sozinho, no 

fundo da terra, atributos igualmente desvalorizados pela 

cultura patriarcal. Era considerado o deus do fogo 

subterrâneo, que, no entanto, 

é metáfora para sentimentos apaixonados, 
para o intenso fogo sexual e erótico contido no 
âmago do corpo até que seja expresso para a 
ira e a raiva contidas e amortecidas, ou para 
uma paixão pela beleza que se agita e é 
percebida no corpo (ou a terra da pessoa). 
(BOLEN, 2002, p. 322) 
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As histórias de Deméter e Perséfone interligam-se. 

Perséfone é filha de Deméter (deusa do cereal e da colheita) e 

Zeus. Na narrativa mitológica, o pai assiste, conivente, ao rapto 

dela por Hades, enquanto a mãe desesperada se enclausura, 

provocando a falta de alimentos – nada conseguia nascer nos 

campos. Deméter não consegue que sua filha lhe seja 

inteiramente devolvida: uma vez na companhia de Hades, 

Perséfone aceita comer sementes de romã, o que significa 

compartilhar o alimento (sem aprofundar no significado erótico 

da fruta) e a vida com o seu raptor; por causa disso, ela passa 

parte do ano com a mãe, parte com o marido. A deusa Perséfone 

– Prosérpina ou Core – assinala uma ambivalência, adorada tanto 

como Core (termo que significa jovem), quanto como a rainha do 

Inferno. Como jovem, é a bela e esbelta donzela, associada a 

símbolos que indicam fertilidade. Jung a vê como a filha 

dependente da mãe, desamparada, apática e com sentimentos 

de inferioridade, com uma aparência de encantadora inocência 

feminina, inexperiente e necessitada de ajuda: “Esse notório 

desamparo da jovem exerce sobre ele [o homem] uma atração 

especial.” (2007, p. 99). Como rainha, é uma deusa experiente, 

cujo reinado espalha-se sobre o mundo subterrâneo, guiando os 

vivos que visitam a terra dos mortos. Como arquétipo, 
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representa a mulher tutelada, dependente, passiva e predisposta 

a ser conduzida pelos outros, a jovem Core, arquétipo analisado 

por Jung (2007, p. 181-202). Uma vez conduzida às terras de 

Hades, ela evolui, amadurece: perfaz o caminho da jovem 

ingênua à soberania da mulher, rainha Perséfone. 

Poseidon, como os demais, é deus ambivalente, 

primitivo, regido por emotividade e grande investimento 

afetivo e emocional. O mar, seu domínio, representa o 

inconsciente: o fundo do mar é o reino dos sentimentos 

pessoais e dos instintos reprimidos. O deus manifesta um 

temperamento violento, instável, sendo também caracterizado 

por aspecto pacífico e misericordioso, atividades criativas, 

intuição e reatividade emocional, profundidade emocional. 

Carl Gustav Jung nasceu na Suíça, em 1875, onde 

faleceu, em 1961. Foi discípulo de Freud, de quem se desligou, 

sendo responsável pela reestruturação da psique, sob as bases 

do inconsciente coletivo e dos arquétipos, dedicando sua vida 

ao estudo e à fundamentação dos postulados que lançou. 

Mediante as limitações culturais e mesmo de pesquisa 

acadêmica de sua época, Jung foi um desbravador de 

territórios insuspeitados. Pensador e humanista, seu texto 
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continua falando ao homem de hoje, desafiando cada ser 

humano a cumprir uma proposta que se abre à vivência da 

dualidade, à integração das diferenças, à busca de si mesmo. 

As concepções junguianas, calcadas na polaridade e na 

complementaridade, na conjugação dos opostos, ofereceram a 

fundamentação teórica para aproximar o feminino do 

masculino. Abordei um e outro como integrantes da psique 

humana, arquétipos que cercam essas estruturas e não 

remetem à mulher e ao homem enquanto representantes de 

uma sexualidade definida genitalmente, antes expressando 

vivências e modos de ser existentes em ambos, homens e 

mulheres. Além disso, a psicologia analítica de Jung lança a 

possibilidade de compreensão sobre a semelhança existente 

em histórias encontradas em tempos e lugares tão distantes ou 

sobre as identidades arquetípicas de comunidades globalizadas. 

O fio principal deste trabalho, cujo olhar se atém aos 

contos de fadas tradicionais, buscou rever os comportamentos 

histórico e culturalmente atribuídos ao feminino e ao masculino 

nas personagens que habitam essas narrativas, histórias 

oriundas de tempos de difícil precisão, mas que conseguiram se 

infiltrar na cultura de países em diferentes continentes. 



175 

Desejou, portanto, verificar em que medida as dimensões do 

amar e da sageza encontram-se em príncipes fortes e corajosos 

e outras personagens masculinas, bem como as dinâmicas da 

razão e da ação afloram em atitudes de personagens femininas, 

revendo-se também relações de poder. 

A proposta junguiana, porém, é de harmonização e 

integração dos opostos com vista à totalidade do ser, o que 

Jung chama de processo de individuação e configura o grande 

desafio apresentado a cada ser humano. Assim, cabe-nos 

também apontar a superação das polaridades masculino e 

feminino quando perceptíveis analiticamente nos contos de 

fadas, afinal, 

Traduzir uma parte 

na outra parte 

‒ que é uma questão 

de vida ou morte – 

será arte? (GULLAR, 2001, p. 335) 
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“Se a história de fadas é digna de 
ser lida, então é digna de ser 
escrita e lida por adultos.” 

J. R. R. Tolkien 

As narrativas ligadas à tradição expressam os valores 

ideológicos das sociedades onde se originaram, aos quais 

aderiram aqueles existentes nas culturas por onde circularam. 

Com relação aos princípios consolidados pela sociedade 

romântica no século XIX, destacam-se, do inventário levado a 

cabo por Nelly Novaes Coelho (2000, p. 19-23), o 

individualismo, com a decorrente valorização da figura do 

herói; a obediência absoluta aos ideais consagrados pelas 

esferas de poder, emergindo, nas narrativas, a exemplaridade, 

presente também na moral dogmática e maniqueísta que guia 

a efabulação, premiando ou punindo as personagens segundo 

uma conduta considerada certa ou errada; o sistema social 

caracterizado pela importância dada ao poder econômico e à 

autoridade delegada à figura masculina, cabendo à mulher a 

responsabilidade pela manutenção do lar: 

Note-se que essa superioridade do homem, 
patente no plano da vida prática, corresponde 
à idealização da mulher no plano dos valores 
ideais conforme se vê na literatura, num 
prolongamento evidente da valorização da 
mulher, iniciada na idade Média através do 
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código do amor cortês. Na literatura para 
crianças, todas essas características aparecem 
de maneira evidente, quase caricata, 
reforçando os limites entre o que é próprio da 
mulher e do homem. (COELHO, 2000, p. 21) 

Abre-se um fosso, porém, entre a idealização feminina 

presente nas páginas literárias e a violência perpetrada contra 

o feminino registrada pela História. 

Reafirmar o paradigma eleito e confirmado 

historicamente para o feminino e o masculino, nos contos da 

tradição, pouco acrescentará aos estudos já realizados com 

escritores cuja produção traz a marca da recolha e do registro 

de textos transmitidos oralmente. Embora se reconheça, 

como afirma Anthony Giddens, que “por definição, a tradição, 

ou os hábitos estabelecidos, ordena a vida dentro de canais 

relativamente fixos.” (2002, p. 79), e por mais que se afiance, 

em nossa sociedade de base patriarcal, o poder e a autoridade 

para o masculino paralelamente à submissão e à obediência 

exigidas às mulheres, nos interstícios desse tecido outras 

possibilidades se oferecem, iluminando rupturas, o que ganha 

realce quando se sabe que 

Na Europa medieval, a linhagem, o gênero, o 
status social e outros atributos relevantes da 
identidade eram relativamente fixos. [...] em 
certo sentido o “indivíduo” não existia nas 
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culturas tradicionais, e a individualidade não 
era prezada. (GIDDENS, 2002, p. 74) 

Os contos de Charles Perrault, escritor mais antigo do 

corpus – registrando-se a antecedência do napolitano 

Giambattista Basile –, apresentam uma moral em versos ao 

final da narrativa, na qual se aconselham alguns 

comportamentos que “facilitariam o sucesso da pessoa junto 

aos demais ou lhe evitariam dissabores” (COELHO, 1991, p. 90). 

No prefácio à edição de Os Contos de Perrault de 

1883, P. J. Stahl discorre sobre a importância do maravilhoso, 

não o restringindo apenas à infância, e sobre o temor que 

assalta os mais velhos quanto a não existir nos contos uma 

moral bastante “sólida” ou “pesada”, de sorte a justificar a 

leitura da obra para ou pelo público infantil. O autor 

questiona a necessidade, percebida por ele na sociedade da 

época, de uma moral confrangendo a criança a ser obediente 

ao que lhe propõem os mais velhos. Em contrapartida, ele 

prescreve, como integrante da moral infantil, a alegria, o 

contentamento, as risadas, responsáveis pela “saúde do 

espírito das crianças” (STAHL, 1989, p. 44). Percebe-se, nas 

palavras do prefaciador, o descrédito de uma moral tão 

severa imposta às crianças, preocupação que, por outro lado, 
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alude à possibilidade de os próprios contos relativizarem 

questões concernentes à noção de certo e errado no 

comportamento das personagens, emergindo valores que se 

subtraem à moralidade socialmente prescrita. 

É nessa franja que deslizou este trabalho, cujo objetivo 

foi efetivar uma releitura dos contos de Charles Perrault, 

considerados matrizes pela época remota de publicação, 

estendendo-se às variantes encontradas nos irmãos Grimm e 

em recolhas realizadas em Portugal e no Brasil. O foco da 

pesquisa centrou-se na configuração das personagens em 

alguns contos escolhidos, observando-se em que medida os 

estereótipos de passividade feminina e autoridade masculina 

– típicos de uma sociedade de base patriarcal – são rompidos, 

delineando-se outras possibilidades de atuação. 

4.1. OS ESCRITORES: PERRAULT E GRIMM, PORTUGUESES 

E BRASILEIROS 

A literatura infantil ocidental tomou a forma escrita 

por meio de Charles Perrault, nascido em 1628 e falecido em 

1703, considerado, por isso, um dos pioneiros nessa atividade. 

Perrault escreveu inicialmente contos em verso, reunidos na 

publicação de 1695, com prefácio assinado pelo próprio autor: 
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“A Paciência de Grisélidis” (ou Griselda), “Pele de Asno” e “Os 

Desejos Ridículos”. Os contos em prosa foram publicados em 

1697, na obra intitulada Histórias ou Contos do Tempo 

Passado, com Moralidades (Histoires ou contes du temps 

passe, avec lês moralités), assinada pelo filho de Perrault, 

polêmica a que não vou me ater aqui. Alguns críticos 

registram o subtítulo Contes de ma Mère l’Oye – Contos da 

Mamãe Gansa, já referido no primeiro capítulo.Da obra, 

fazem parte narrativas que hoje, além de integrar o cânone, 

pertencem à humanidade: “A Bela Adormecida do Bosque”, 

“Chapeuzinho Vermelho”, “Barba Azul”, “O Mestre Gato" (ou 

“O Gato de Botas”), “As Fadas”, “Cinderela” (ou “A Gata 

Borralheira”), “Riquet, o Topetudo” (ou “Henrique do 

Topete”) e “O Pequeno Polegar”. 

Perrault ganhou notoriedade no meio literário da corte 

francesa de Luís XIV, momento em que se consagravam os 

romances conhecidos como “preciosos”, lidos nos “salões” das 

“preciosas” que ele frequentava, a despeito das críticas a elas 

dirigidas por outros intelectuais da época. As preciosas eram 

grandes damas cultas que propiciavam, em seus salões, 

discussões acerca da literatura e dos direitos femininos, com 
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atividades ligadas a leitura oral de obras literárias, contação de 

histórias, jogos, dança e música: “Naquele ambiente, elas não 

eram apenas ‘consumidoras’ de cultura, mas também 

‘produtoras’” (VENTURA; LESLIE, 2019, p. 131). Os “caudalosos 

romances preciosos” caracterizavam-se pela “aventura 

sentimental” e pelo “heroísmo da paixão” (COELHO, 1991, p. 

106), tendo como eixo o amor e a mulher, produção literária 

próxima mais do pensamento popular que da estrutura clássica. 

Foi nesse cenário que despontaram os contos de fadas: 

Quando a Baronesa D’Aulnoy incentivou as 
amigas próximas a escreverem contos de fadas 
e nomeou o gênero em suas publicações – que 
tiveram imediata popularidade, devido a seu 
protagonismo social –, a situação mudou de 
figura, e o conto de fadas ganhou interesse e 
prestígio. (VENTURA; LESLIE, 2019, p. 253) 

Homem da corte, autêntico burguês parisiense, 

intelectual ativo e poeta da Academia Francesa, Perrault 

participou da “Querela dos Antigos e Modernos”, assumindo a 

posição de “moderno”, o que significava rejeitar os modelos 

clássicos da Antiguidade greco-romana, valorizar a ciência e a 

razão, defender o maravilhoso cristão em substituição à 

mitologia pagã, posição que talvez explique a ligação com a 

cultura popular de onde se originaram os contos, cujas 
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personagens nem sempre pertencem à realeza: há moleiros, 

lenhadores, gente da aldeia, evidenciando condições precárias 

de vida. Com isso, Perrault torna-se responsável, na visão de 

Sonia Salomão Khéde (1986, p. 18), 

pela introdução dos desprivilegiados nos 
salões, em contos cujos personagens são mais 
estereotipados: a madrasta, o lobo e os irmãos 
mais velhos são sempre maus. Os fortes e 
poderosos são de nítida descendência 
canibalesca, de devoração dos mais fracos. 

A autora assinala que subjaz às histórias deste escritor a 

intenção política de crítica à corte, uma vez que as 

personagens empregam inteligência e perspicácia para 

derrotar a força bruta existente no opressor. O protagonista 

socialmente inferiorizado responde, assim, a uma necessidade 

ideológica daquela sociedade de, ao final da história, assinalar 

a possibilidade de ascensão da personagem degradada, 

espelho do desejo das pessoas da época em situação similar. 

Desdobramentos desse ponto de vista são encontrados 

na análise do historiador Darnton, que discorda da 

necessidade edificante de finais felizes, advogando: 

Os camponeses obtinham alguma satisfação 
logrando, em suas fantasias, os ricos e 
poderosos, como tentavam lográ-los no 
cotidiano, fosse através de ações judiciais, ou 
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deixando de pagar os tributos senhoriais ou, 
ainda, roubando caça. (1986, p. 85) 

Segundo o historiador, há “uma espécie de operação de 

resistência” na velhacaria ou mesmo no engodo e na 

esperteza, únicas estratégias ao alcance dos pequenos, dentro 

de um contexto de fantasias de “virar a mesa”. 

Para Jack Zipes (2006), igualmente importante foi o 

debate estabelecido por Perrault, intercedendo a favor das 

mulheres, em contraposição a Nicolas Boileau com seu poema 

“Sátira X – Contra as Mulheres”. Em defesa das mulheres, 

Perrault publicou o poema “Apologie des Femmes” e, segundo 

Nelly Novaes Coelho (1991), a “A Marquesa de Salusses ou A 

Paciência de Grisélides”. A defesa conforma-se, de certa 

forma, à mentalidade da época. Para Zipes, Perrault ainda 

professava noções conservadoras e estereotipadas que 

caracterizavam as mulheres naquele período, embora 

destacasse o papel que elas tinham na vida dos homens e da 

sociedade; objetivava, porém, mais demarcar suas funções e 

espaços, que criar um tratado defendendo direitos iguais 

entre homens e mulheres. 

O avanço consiste, na visão de Zipes, no fato de ter 

havido uma mudança nas atitudes misóginas que 
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anteriormente se empenhavam em definir as mulheres como 

seres malignos, diabólicos: fortalecida a unidade familiar, a 

mulher doméstica passou a ser idealizada em vários 

escritores, como Perrault. O início do estado moderno, ainda 

na ótica do estudioso citado, acusa a presença de tendências 

puritanas em tensão com a liberdade sexual existente na corte 

francesa e nos salões, em que as damas acreditam ser 

compatíveis as atuações familiares e sociais das mulheres: 

defendiam as mulheres criativas e perspicazes, mas aceitavam 

a posição subordinada no âmbito familiar. 

Observando os contos do escritor francês, Zipes 

destaca o protagonismo feminino em muitas histórias, cujo 

foco repousa em heroínas colocadas em situações difíceis 

sobre as quais triunfam, graças a qualidades como coragem, 

valentia e nobreza. Para o estudioso, Perrault foi um escritor 

fundamental para o surgimento do conto de fadas literário 

como gênero e instituição cultural. 

A importância de Perrault reside no registro de 

narrativas oriundas da tradição oral popular, “histórias do 

tempo passado”, como ele assinalou no título escolhido para a 

obra, cujas fontes são de difícil precisão (COELHO, 1991, p. 95-
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98), identificando-se a babá do filho (DARNTON, 1986, p. 24) 

ou mesmo a tradição popular oral a que tinha acesso nos 

serões campesinos, nas aldeias próximas a Paris. Atribui-se a 

ele, porém, o retoque literário das histórias, quer por ser ele 

um homem letrado, quer para atender as exigências dos 

frequentadores dos salões parisienses. 

Por um lado, reconhece-se em sua escrita o valor estético 

necessário à permanência dos contos ao longo dos tempos: 

Perrault tirou-os [os contos] das sombras em 
que eles modorravam e, graças à maneira 
incomparável como os fez ressuscitar, graças à 
elegância da forma de que os revestiu, deu-
lhes uma existência real e definitiva e os 
tornou imortais. (STAHL, 1989, p. 45) 

Por outro, retiram dele a condição de ter coletado as histórias, 

preservando-lhes a originalidade, razão que leva Maria Leonor 

de Sousa (1985, p. 12) a citar, lado a lado, Perrault e Andersen, 

por considerar que ambos compuseram as histórias infantis de 

seus livros. Em apêndice à obra Contos de Perrault publicada 

em 1881, cujo autor é preservado no anonimato, afirma-se 

categoricamente que Perrault 

não inventa nada a não ser os detalhes. Os 
volteios do pensamento são sua única 
originalidade. De resto, ele se serve de todas as 
fontes, à semelhança mesmo dos contadores 
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de histórias mais humildes, mais indiferentes a 
qualquer pretensão literária. (apud PERRAULT, 
1989, p. 219) 

Escrevendo ou transcrevendo as narrativas oriundas da 

tradição popular oral, tornando-as mais literárias ou 

mantendo-as próximas do relato ouvido, incontestável é o 

valor de Perrault e de suas histórias, que se espalharam por 

diversos recantos ao longo dos tempos. 

Diferente foi o objetivo que conduziu os irmãos Grimm 

– Jacob (cuja vida estendeu-se de 1785 a 1863) e Wilhelm (de 

1786 a 1859) – a viajarem por toda a Alemanha. Eles são 

apresentados, nas obras de crítica literária, como filólogos, 

folcloristas e estudiosos da mitologia germânica e da história 

do Direito alemão, professores de língua alemã, o primeiro, e 

de linguística, o segundo. Publicaram a antologia de Contos de 

fadas para o lar e as crianças (Kinder- und Hausmärchen) em 

dois volumes, respectivamente em 1812 e 1815. A última 

edição publicada em vida, em 1857, atingiu o total de 

duzentos e dez contos. 

A obra produzida por eles se inscreve dentro de um 

movimento tipicamente romântico de revalorização do 
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espírito germânico, essencial para a construção de ideais 

ligados à verdade da raça, à identidade do povo: 

Buscando encontrar as origens da realidade 
histórica “nacional”, os pesquisadores 
encontraram a fantasia, o fantástico, o mítico... 
e uma grande Literatura Infantil surge para 
encantar crianças do mundo todo. (COELHO, 
1991, p. 140) 

O plano inicial dos dois irmãos era a recolha dos contos 

populares que circulavam oralmente, registrando a expressão 

cultural popular, ainda que os orientasse um rigor erudito, por 

buscarem fundamentar o estudo da língua alemã por meio de 

uma abordagem linguístico-filológica. 

Maria Tatar (2004, p. 351), em sua biografia sobre os 

Grimm, afirma que estudos recentes comprovam as fontes 

variadas das quais os irmãos se valeram para organizar sua 

coletânea. O objetivo dos Grimm era registrar a versão 

definitiva de um conto e, para isso, recorreram a fontes 

literárias e contadoras de histórias, em sua maioria mulheres 

cultas de sua própria classe social e amigos de sua irmã mais 

nova, embora se destaquem as contribuições de Dorothea 

Viehmann, filha de um estalajadeiro e viúva de um alfaiate, e 

Katherina Viehmannin, uma camponesa com cinquenta e 

poucos anos quando fora descoberta pelos irmãos, de 
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extraordinária memória e fidelidade inequívoca às histórias, 

como se vê registrado no prefácio, escrito pelos irmãos, da 

primeira edição do segundo volume da obra. 

Os Grimm, consoante o momento romântico em que 

viviam e o fato de perceberem que sua obra abdicava da 

intenção inicial de documento para pesquisa e começava a 

ser absorvida na leitura infantil, procederam a uma revisão 

dos textos, afastando conteúdo vulgar ou de referência 

sexual, ainda que mantivessem a presença da violência em 

alguns contos (como se observa na mutilação dos pés e nos 

olhos furados das irmãs de Cinderela). De acordo com a 

professora Karin Volobuef, 

Os Irmãos Grimm entendiam que o manancial 
de contos e de manifestações folclóricas – 
preservado por séculos na tradição oral 
popular – no século XIX já corria o risco de 
perder-se, de ser esquecido. Daí seu empenho 
a favor de um registro extensivo e fiel. 
Sabemos, no entanto, que eles não deixaram 
de retocar as narrativas que coletaram: não 
apenas as versões publicadas divergem das 
anotações inicialmente feitas à mão, como os 
contos continuaram sendo retocados de 
edição em edição. Mesmo assim, sua proposta 
foi de manter viva essa herança cultural, 
anotando diversas versões de um mesmo 
conto, guardando informações precisas sobre a 
coleta (como local, data e informante que 
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relatou o conto) e acrescentando comentários 
e estudos. Para os Irmãos Grimm, a coleta 
exigia cuidado e precisão no manuseio dos 
dados – seja na recolha junto a narradores 
orais, seja na pesquisa em livros e manuscritos 
antigos [...] (2013, p. 17) 

O trabalho final dos Grimm apresenta-se muito além 

do objetivo inicial de resgatar os textos folclóricos e proceder 

ao levantamento de elementos linguísticos para o estudo da 

língua alemã, havendo pesquisas sobre a permanência dos 

contos no Brasil. Para Vera Aguiar, 

Seu sucesso deve-se, de um lado, a esta 
extrema capacidade de condensar, de forma 
mágica, na trajetória das ações das 
personagens, as mais inconscientes aspirações 
e necessidades humanas e, de outro, a sua 
linguagem despojada de artificialismo e 
expressões de cunho didático-pedagógico. As 
narrativas visam ao prazer e, se elas educam, é 
porque trazem consigo a globalidade da 
experiência humana. (1993, p. 30) 

Em Portugal, destacamos as recolhas realizadas por 

Adolfo Coelho (1847-1919), Teófilo Braga (1843-1924) e 

Consiglieri Pedroso (1851-1910). No Brasil, elegemos os 

trabalhos de Sílvio Romero (1851-1914) e Luís da Câmara 

Cascudo (1898-1986), por evidenciarem uma preocupação 

com a recolha realizada, em vez de apresentarem uma 

tradução ou adaptação dos contos europeus. Recorremos, 



191 

ainda, a contos do escritor napolitano Giambattista Basile 

(início de 1570-1632). 

Adolfo Coelho distinguiu-se como filólogo, etnógrafo e 

pedagogo. Publicou Contos populares portugueses, primeira 

edição em 1879, em cujo prefácio (1999, p. 9-34) evidencia a 

preocupação que teve em não alterar as histórias e em 

comprovar a antiguidade dos contos populares em Portugal. 

Teófilo Braga desempenhou papel ativo na política e 

no cenário literário portugueses, com várias obras sobre a 

cultura popular. Os Contos tradicionais do povo português 

tiveram a primeira edição publicada em 1883 e a segunda, 

ampliada em dois volumes, em 1914-1915. Em meio ao 

contexto romântico, sua preocupação residia em pesquisar a 

influência dos contos populares na produção literária erudita 

portuguesa, entendidos como expressão genuína da 

identidade nacional. Na seleção que apresenta, onde inclui 

contos de Silvio Romero, Teófilo Braga afirma proceder a uma 

intenção eminentemente pedagógica e moralizante: “velando 

a nudez de algumas narrativas, ou deixando fora da nossa 

coleção contos cujas situações perturbariam a ingenuidade 

infantil.” (1998, p. 28). 
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A terceira coletânea do gênero apresentada em 

Portugal foi produzida por Consiglieri Pedroso: Contos 

populares portugueses, primeira edição em 1910. O autor era 

bibliógrafo, historiador e folclorista. Na nota introdutória 

(1985, p. 33-50), Consiglieri manifesta a intenção científica 

que norteou a recolha e a elaboração da obra: não retocar, 

sob pretexto algum, a linguagem dos narradores; 

apresentação de todas as variantes da mesma história em 

igualdade de condições, sem hierarquização temporal ou 

relevo de uma como tipo, em detrimento das demais. 

Sílvio Romero, apesar da vida dedicada à docência de 

Filosofia e do Direito, preocupou-se especialmente com a 

literatura brasileira. A primeira edição de Contos populares do 

Brasil veio à luz em Lisboa, no ano de 1885, e no Rio de 

Janeiro em 1897, narrativas coligidas diretamente da tradição 

oral, em que se verifica a importância dada tanto às histórias 

oriundas da cultura europeia, como às provenientes de 

origens indígenas, africanas e mestiças. 

Luís da Câmara Cascudo desenvolveu uma pesquisa 

extensa sobre o folclore brasileiro, com vários livros publicados, 

como Literatura oral e Contos tradicionais do Brasil, este 
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publicado em 1946. No prefácio, discorre sobre a classificação 

dos contos, a fonte heterogênea do material (coleções 

impressas, colheita de histórias), os critérios estabelecidos para 

o registro da linguagem dos contadores de histórias. 

Giambattista Basile nasceu em Nápoles, Itália, em 

inícios de 1570 e faleceu em 1632. Alguns dos contos 

referendados neste livro encontram-se na obra O conto dos 

contos, também conhecida como Pentameron. 

Elegeram-se, para análise no próximo capítulo, os 

contos “Pele de Asno”, “Cinderela”, “A Bela Adormecida do 

Bosque”, “Barba Azul” e as respectivas variantes encontradas 

nas obras citadas. 

4.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE PERSONAGEM E HERÓI 

O foco desta pesquisa recai sobre a personagem, 

elemento narrativo considerado tão importante por Rosenfeld 

(1974) a ponto de constituir a própria ficção, responsável por 

condensar o mistério do ser humano, ou, nas palavras de 

Carlos Reis, categoria fundamental e nuclear na construção 

dos chamados mundos possíveis ficcionais, “normalmente o 

eixo em torno do qual gira a ação e em função do qual se 
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organiza a economia do relato” (2003, p. 160). No estudo da 

personagem, avultam o herói e a heroína, que ocupam a 

centralidade da cena narrativa, e as personagens secundárias. 

Comecemos pelos primeiros. 

Ao se pensar na configuração do herói, instala-se, 

inicialmente, a imagem idealizada de seres com poderes 

sobrenaturais ou distinguidos por algum mérito, 

caracterizados pela bravura, coragem, destemor, virtude, 

nobreza de corpo e alma. Junito Brandão, referindo-se a 

Aristóteles, destaca a supremacia física e espiritual dessa 

personagem, acrescentando: “Sob esse enfoque o herói surge 

aos nossos olhos externos e sobretudo ‘internos’, como alto, 

forte, bonito, solerte, destemido, triunfador...” (2002a, p. 52). 

Habitando o imaginário humano, o herói remete a tempos – e 

narrativas – muito antigos: 

O mito do herói é o mais comum e o mais 
conhecido em todo o mundo. Encontramo-lo 
na mitologia clássica da Grécia e de Roma, na 
Idade Média, no Extremo Oriente e entre as 
tribos primitivas contemporâneas. Aparece 
também em nossos sonhos. Tem um flagrante 
poder de sedução dramática e, apesar de 
menos aparente, uma importância psicológica 
profunda. (HENDERSON, 1977, p. 110) 
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O modelo heroico épico, analisado por Sellier (2000) e 

por Brandão (2002a), com base em Otto Rank, define-se por 

sequências mais ou menos padronizadas: nascimento em geral 

de pais ilustres, precedido por dificuldades e anunciado por 

oráculos ou sonhos proféticos; abandono da criança em um 

ambiente hostil e posterior salvamento, projetando-a em uma 

vida obscura; reconhecimento do herói por meio de um sinal 

ou da realização de façanhas fabulosas (epifania heroica), 

elevando-o à condição de rei; final trágico do herói. 

Joseph Campbell também assinala a aventura heroica 

segundo um padrão definido: o herói afasta-se do mundo, 

penetra em alguma fonte de poder e retorna enriquecido com 

a experiência. Para este estudioso, “o herói é o homem ou a 

mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas 

pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, 

humanas” (1993, p. 28). Emma Jung integra igualmente o 

universo feminino na heroicidade: 

Encontramos os graus da valentia e da ação 
projetados na figura do herói. Entretanto, há 
também mulheres nas quais essa espécie de 
masculinidade está registrada e atuante de 
maneira harmônica com o ser feminino. Estas 
são as mulheres ativas, enérgicas, corajosas e 
atuantes. (2006, p. 18) 
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Henderson traz-nos outra contribuição ao estudo, 

especialmente das narrativas tradicionais. Destaca o 

nascimento humilde, mas milagroso, do herói; a realização de 

provas que evidenciam sua superioridade e o conduzem 

rapidamente ao poder e à fama, culminando com o declínio e 

sua morte. Assinala ainda a fraqueza original do herói poder 

ser compensada pela atuação de “poderosas figuras ‘tutelares’ 

– ou guardiães – que lhe permitem realizar as tarefas sobre-

humanas que lhe seriam impossíveis de executar sozinho.” 

(1977, p. 110), remetendo a fadas e seres sobrenaturais dos 

contos de fadas. 

O nascimento misterioso e miraculoso da criança e as 

adversidades na primeira infância são temas desenvolvidos 

por Jung ao analisar o arquétipo da criança, relacionado à 

divindade e ao herói, considerado um arquétipo que existe há 

tempos imemoriais (1977, p. 73). Jung discorre sobre o motivo 

da insignificância, do estar exposto a algum perigo, do 

abandono, em que as influências do ambiente acrescentam 

maiores e diversos obstáculos, podendo ser representados por 

dragões, cobras, serpentes. Acrescenta que “O tema ‘menor 

do que pequeno e no entanto maior do que grande’ 
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complementa a impotência da ‘criança’ com seus feitos 

igualmente maravilhosos.” (2007, p. 167); analisa o mito do 

herói associado ao processo de individuação. Para a psicologia 

analítica, a ação do herói associa-se à vitória da consciência 

sobre o inconsciente: na visão de Jung (2007), o herói vence o 

monstro da escuridão, ligando-se, por conseguinte, à luz 

diurna. O herói solar é um constructo reforçado pela 

sociedade ocidental, patriarcal, que rechaça atributos ligados 

especialmente à subjetividade, à emoção, à introspecção. 

Junito Brandão, por outro lado, afirma que a criança, 

por sua natureza heroica, traz ao nascer duas virtudes 

essenciais: a “honorabilidade pessoal” e a “excelência”, a 

superioridade em relação aos demais seres humanos. 

Assinala, porém, a ambivalência dessa personagem, em quem 

também convive a monstruosidade: 

um herói aparece igualmente e com muita 
frequência sob a forma anormalmente 
gigantesca ou como baixinho; pode ter um 
aspecto teriomorfo ou andrógino; apresentar-se 
como fálico, sexualmente anormal ou impotente; 
pode ser aleijado, caolho, ou cego; estar sujeito à 
violência sanguinária, à loucura, ao ardil e astúcia 
criminosa, ao furto, ao sacrilégio, ao adultério, ao 
incesto e, em resumo, a uma contínua 
transgressão do métron, vale dizer, dos limites 
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impostos pelos deuses aos seres mortais. 
(BRANDÃO, 2002a, p. 53) 

O herói responde a uma necessidade humana, 

transitando pelo espaço arquetípico das imagens que existem 

no inconsciente humano. Se por um lado apresenta traços 

comuns a culturas afastadas no tempo e no espaço, 

remetendo ao conceito de inconsciente coletivo formulado 

por Jung, por outro, é preciso levar em consideração que as 

obras clássicas igualmente 

são construídas a partir de determinadas 
perspectivas sociais, bem como entender que 
mudanças no modo de produção e no regime 
político criam novas sensibilidades e iluminam 
com novas luzes as obras do passado, obrigando-
nos a repensá-las [...] (KOTHE, 1985, p. 16) 

Assim, cada época confere uma identidade própria ao 

que considera heroísmo. Se na Idade Média aflora o cavaleiro 

andante, o milles Christi, em Dom Quixote, de Cervantes, outros 

são os paradigmas ideológicos que norteiam a narrativa. A ideia 

de um herói com atributos superiores aos demais mortais 

convive também com a caracterização de certa fragilidade e 

monstruosidade, relativizando-se sua configuração: 

O conceito de herói está estreitamente ligado 
aos códigos culturais, éticos e ideológicos, 
dominantes numa determinada época e numa 
determinada sociedade. 
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Em dados contextos sócio-culturais, o escritor 
cria os seus heróis na aceitação perfeita 
daqueles códigos: o herói espelha os ideais de 
uma comunidade ou de uma classe social, 
encarnando os valores morais e ideológicos 
que essa comunidade ou essa classe valorizam 
[...] (AGUIAR E SILVA, 1970, p. 270) 

Na categorização do herói, Carlos Reis assinala que ele 

“é a figura central de um relato” (2018, p. 193), implicando 

uma valorização positiva, em termos axiológicos, sociais ou 

morais: “Trata-se, então, de um protagonista qualificado, que 

se salienta do restante do conjunto das restantes personagens 

por ações excecionais” (2018, p. 193). Reis e Ana Cristina 

Lopes (1988, p. 210) analisam o fato de o conceito de herói 

relacionar-se com uma visão antropocêntrica da narrativa, ao 

considerar o fato de a ela existir em função dessa figura 

central. Os autores citados acentuam a dificuldade de separar 

o herói das conotações valorativas que o caracterizam, o que 

se verifica na aceitação tácita de sua supremacia nos planos 

ético e psicológico e no desfecho da narrativa quando se dá o 

casamento, indissociável de uma perspectiva de sucesso e 

triunfo, ligada aos sentidos da posse, da autoafirmação. 

Recentemente, no artigo “A personagem como herói” 

(2013, disponível online), levado à obra Pessoas de livro. 
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Estudos sobre a personagem (2015), Carlos Reis propõe cinco 

tópicos para reflexão sobre as condições que distinguem e 

conduzem a personagem à categoria de herói. O primeiro 

aspecto que ele destaca é a centralidade do herói como 

componente estruturante de algumas narrativas: 

Acentuo esta dimensão narrativa do herói, 
nestes termos: sem narrativa não há herói. 
Aquilo que o legitima é um trajeto de sobre-
humana vitalidade, contra obstáculos e contra 
forças hostis; desenrola-se esse trajeto num 
tempo potencialmente narrativizado que o 
herói atravessa, em movimento de busca e de 
afirmação do seu estatuto, com maior 
intensidade e dramatismo quando esse 
estatuto se coloca sob o signo da transgressão 
de normas, de limites ou de estatutos sociais. 
(REIS, 2015, p. 166) 

Caracteriza, em seguida, o fato de o herói não se manifestar 

sempre do mesmo modo em épocas diferentes, reafirmando 

seu caráter temporal e histórico, além de afiançar, como 

terceiro aspecto, que o herói não é uma personagem narrativa 

qualquer. Como quarto ponto, afirma: “certos tempos 

históricos são especialmente propícios à heroização das 

personagens, por razões que têm que ver com as cosmovisões 

que as enquadram” (REIS, 2015, p. 167). Por último, acentua o 

envolvimento que o herói provoca no leitor, despertando 

geralmente sentimento de compaixão e simpatia: 
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A partir daqui, posso concluir, por agora: a 
fenomenologia do herói decorre da tensa 
interação de certas atitudes recetivas 
(emoções, preconceitos, imagens adquiridas, 
molduras comportamentais) com os 
dispositivos retóricos, em particular narrativos, 
que procedem à figuração do herói. Em última 
instância, a concretização do herói, no sentido 
fenomenológico da expressão, depende de 
atos cognitivos que investem na leitura do 
relato (do relato desportivo, quando é o caso) 
muito mais do aquilo que a letra do texto 
revela e mais também do que aquilo que o seu 
autor quis representar. (2015, p. 167-168) 

No artigo sobre as “Personagens secundárias” (2013, 

disponível online), Carlos Reis atribui a proeminência dos 

heróis a essas personagens: 

é esse caráter secundário que indiretamente 
realça os atributos e o destaque da 
personagem que domina o relato; uma 
dominância que carece, todavia, da interação 
com personagens secundárias. 

Cita o discurso de Soledad Puértolas Villanueva, proferido 

ao ingressar na Real Academia Española, em 21 de 

novembro de 2010. 

No texto, disponível no site da referida academia, a 

escritora Villanueva define o secundário como o que é pouco 

visível, não se encontra no centro da ação ou do discurso, mas 

na periferia, nas franjas; enfatiza a importância de pessoas e 
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personagens, de dimensão secundária na vida e na arte, a 

marcarem-na. A memória retrocede à infância, aos contos que 

lhe foram inicialmente lidos e depois escolhidos por ela 

mesma: emergem “um sapo desorientado, um elefante 

desajeitado, uma galinha sem brilho” (2010, p. 16), 

personagens que ficavam em segundo plano, um pouco atrás 

dos demais. Villanueva termina por relativizar a condição 

secundária das personagens ao redimensionar a perspectiva 

de quem as vê: 

compreendi que na vida havia muitas pistas 
que pareciam assuntos secundários e davam 
motivo a histórias verdadeiramente principais. 
Era eu, ao escolhê-las, ao ir descobrindo-as e 
inventando-as, quem as transformava em 
principais. Finalmente, isso é o que faço 
quando escrevo ficção, transformar em 
protagonistas personagens que, antes de ser 
escolhidos, podiam pertencer ao universo do 
secundário. (VILLANUEVA, 2010, p. 16, 
tradução nossa) 

De tudo o que foi escrito, cumpre-nos deixar claro a 

utilização da noção de herói e heroína como personagens que 

se destacam da narrativa, protagonizando-a, sem nos 

aprofundarmos na aderência mítica que cerca a figura. 

Daremos relevo também a algumas personagens secundárias 
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que exemplificam comportamentos definidores – ou 

ampliadores – das noções de feminino e masculino. 

4.3. O FEMININO NOS CONTOS DE FADAS: PRINCESAS 

DONZELAS, PRINCESAS CAÇADORAS E DONZELAS GUERREIRAS 

Ao se pensar nas personagens femininas dos contos de 

Perrault salta aos olhos a beleza, marca de distinção e de 

eleição nos contos de fadas, caracterizando até mesmo 

personagens masculinas, como o príncipe de Pele de Asno ou 

o filho caçula do moleiro, a quem coube o Gato de Botas. Em 

Perrault, são belas – ou lindas – todas as heroínas dos contos, 

como Cinderela, Pele de Asno, Grisélidis, a Bela Adormecida, a 

esposa de Barba Azul e sua irmã, Chapeuzinho, incluindo-se 

ainda as princesas que se casam com o filho do moleiro, em 

“O Gato de Botas”, e com Riquet. A rigor, há somente uma 

personagem feminina caracterizada como feia nas histórias de 

Perrault: uma das princesas do conto “Riquet”; Pele de Asno 

assume uma aparência repugnante devido à pele suja que usa. 

Entre as masculinas, a exceção recai sobre Riquet e Barba 

Azul, declaradamente feios. Como atributos negativos, 

encontramos principalmente o orgulho e a arrogância, 

características da madrasta e irmãs de Cinderelas, da mãe e da 
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filha mais velha em “As Fadas”. Nos contos dos Grimm, há 

também belas e orgulhosas princesas, que rechaçam seus 

pretendentes e são, por isso, punidas, ainda que o desfecho 

garanta a felicidade da princesa com aquele que conseguiu 

“dobrar” sua têmpera, como se vê, por exemplo, no conto “O 

Rei Barbicha” (GRIMM, 2005, p. 119-124). 

Assim, a beleza é o principal atributo feminino 

realçando um aspecto ligado à visualidade: basta ser bela para 

a personagem conquistar o príncipe desejado, ainda mais se 

pensarmos que poucos contos evidenciam o que acontece 

após o casamento, quando se torna necessária a manutenção 

da conquista. Outras características, porém, aparecem nos 

contos, configurando um feminino altamente desejado pelos 

homens, expressão de doçura e bondade. Ao analisar as 

figuras femininas na obra de Perrault, Mariza Mendes lança a 

possibilidade de o escritor apresentar traços de feminismo: 

Cinderela, Bela Adormecida e Chapeuzinho 
Vermelho são muito lindas, dóceis e amáveis e 
lembram as garotas ingênuas e desprotegidas, 
que estão expostas aos perigos do mundo. As 
fadas lembram a mãe protetora e as bruxas 
lembram a madrasta, mãe malvada. Essas 
características definem a imagem da mulher 
que o artista captou numa determinada época 
e transmitiu à posteridade, valorizando o seu 
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papel na sociedade. Ao perpetuar essa 
imagem, Perrault teria se transformado em 
“profeta” dos ideais feministas, que surgiram 
muito tempo depois, mas que já estariam 
sendo anunciados? (2000, p. 124) 

Mendes considera, porém, que apesar de o escritor ter 

frequentado o salão das “preciosas” e defendido as mulheres 

nos ataques de Boileau, transparece nos textos os 

preconceitos de uma sociedade machista, em que a mulher 

era perspectivada como um ser ridículo. 

A consideração acima pode ser refutada pelo ponto 

de vista de Marina Warner. É no contexto da análise de 

Barba Azul, cujo desfecho privilegia a esposa curiosa e 

desobediente ao marido, morto ao final, que a escritora 

lembra o fato de Perrault ter sido o primeiro homem a 

escrever contos de fadas e a admitir tal fato, literatura 

considerada apropriada para mulheres e crianças à sua 

época, defendendo o partidarismo do escritor: 

Perrault não hesitava em abraçar a causa 
feminista, e em suas histórias, por frívolo que 
fosse seu tom, ele tomava o partido das moças 
contra os casamentos arranjados da época, 
com sua cínica ambição por posição social e 
riqueza e seu desprezo pela preferência 
pessoal. Ele também lançou um debate aberto, 
por meio de seus contos, a favor do direito das 
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mulheres de administrar sua própria riqueza. 
(1999, p. 300) 

Nelly Novaes Coelho (2003) igualmente endossa, por 

outros caminhos, a adesão de Perrault à “causa feminista”, 

ligada ao movimento intelectual das preciosas: uma das 

líderes, Mlle. Marie-Jeanne Héritier, é sobrinha ou prima do 

escritor, a quem se imputa influência sobre ele, tanto pelas 

ideias, quanto por ser também escritora de contos de fadas. A 

defesa das mulheres levou Perrault a escrever “A paciência de 

Grisélidis” em resposta a uma sátira contra as mulheres que 

Boileau escrevia, a cuja divulgação Perrault se antecipou. O 

conto evidencia a crueldade despótica e abusiva de um rei 

contra a sua esposa, que a tudo se curva. O elogio às mulheres 

se faz pela apresentação de um modelo de feminino 

valorizado à época. Como esta não é uma narrativa muito 

conhecida e tampouco será analisada em capítulo próprio, 

abrimos um parêntese para comentar abaixo seu enredo, a 

fim de melhor clarificar as afirmações proferidas. 

Grisélidis – ou Griselda – é uma pobre pastora, com 

quem o rei se casa, após detratar todas as mulheres, 

focalizadas por ele como vaidosas, faladoras, ociosas, 

traiçoeiras, razão por que evitava o casamento, até encontrar 
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Grisélidis, firmando com ela um contrato: “Que me jureis exijo 

tão somente/ Em como ao meu querer sereis resignada” 

(PERRAULT, 1977, p. 29). Após o casamento, o rei coloca a 

esposa à prova, submetendo-a a toda sorte de arbitrariedades 

e padecimentos, que a heroína suporta sem reclamar. Nasce 

uma menina, mas ele passa a desconfiar da esposa, decidindo: 

“Se ela é deveras virtuosa/ A tortura cruel e horrorosa/ Mais 

inda a deverá firmar.” (PERRAULT, 1977, p. 33), ratificando-se 

textualmente a ideia de crueldade e tortura infringidas à 

personagem feminina. O rei mantém-na prisioneira, retira-lhe 

o anel de casamento e a própria filha, que leva para um 

convento, informando a esposa sobre a menina haver 

morrido, o que de fato não ocorrera. Como última provação, 

Grisélidis é preterida por uma jovem mulher com quem o 

marido supostamente pretende se casar, solicitando à antiga 

esposa a orientá-la. Ao final, o rei revela ser a jovem a filha do 

casal, louvando publicamente a paciência, a virtude e o amor 

da esposa, que ao longo dos anos lhe fora obediente. 

Observa-se que o feminino no conto “A paciência de 

Grisélidis” é um primor de submissão, reprimindo a vivência 

do animus, o polo masculino presente na mulher, e 
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expressando a dependência afetiva da dinâmica do amar. O 

masculino, por seu turno, representa a tirania e a crueldade, 

também afastado da anima, antes assumindo a sombra das 

dinâmicas da razão e do amar, definida pelo comando e pela 

irracionalidade, a que se soma o uso do poder tirano, a falta 

de afeto e respeito pelo outro: o rei causa uma espécie de 

morte psíquica à esposa, que se torna incapaz de enfrentar a 

própria vida e de reagir aos maus tratos sofridos. Ambas as 

personagens assinalam a subversão a um desenvolvimento 

pleno e integrado. Fecha-se o parêntese. 

As protagonistas femininas respondem, 

inevitavelmente, por atributos consagrados e exigidos às 

mulheres pela sociedade da época em que os textos foram 

registrados, referendando expectativas culturais passíveis de 

ainda existirem, atualmente, em alguns segmentos sociais. 

Nos contos da tradição, a figura feminina traz a marca da 

submissão e, além de belas, as heroínas de Perrault 

evidenciam qualidades como bondade, docilidade, candura, 

graça, passividade, atributos que minimizam a integração com 

o animus: “Para a tradição cristã, as virtudes do silêncio, 
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obediência e discrição eram especialmente, se não 

essencialmente, femininas” (WARNER, 1999, p. 55). 

O conto “A Bela Adormecida do Bosque” oferece, nos 

dons concedidos pelas fadas à princesinha que nascera, um 

inventário de atributos do feminino consagrando “todas as 

perfeições imagináveis” (PERRAULT, 1989, p. 89), qualidades 

relacionadas ao desenvolvimento pessoal – como beleza, 

espírito de um anjo, graça –, e à vida na corte, como dançar, 

cantar e tocar qualquer tipo de instrumento. Ao final das 

narrativas, o prêmio advém às heroínas essencialmente boas 

de coração, como Cinderela e a protagonista de “As Fadas”. 

Abordando os contos de Grimm, Nelly Novaes Coelho 

distingue como “qualidades exigidas à Mulher: Beleza, Modéstia, 

Pureza, Obediência, Recato... total submissão ao Homem (pai, 

marido ou irmão)” (1991, p. 147), ainda que realce a 

ambiguidade da natureza feminina, perspectivada como 

causadora tanto de bem, quanto de mal à figura masculina. 

Outra forma de perspectivar a questão surge pelo 

prisma de Sonia Salomão Khéde, que atribui essa perspectiva 

do feminino a uma mudança de valores naquela sociedade: as 

personagens femininas dos contos de fadas são passivas “na 
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medida em que refletem as relações codificadas entre homens 

e mulheres, e, em outro nível, revelam que essas relações 

começaram a ser modificadas com a valorização da virtude e 

da beleza no lugar do dote” (1986, p. 32). 

Esse perfil delineado do feminino submisso é 

efetivamente encontrado em várias histórias de Perrault. As 

protagonistas dos contos “A Paciência de Grisélidis” e “As 

Fadas” exercitam o padrão de beleza, docilidade e obediência 

desejado às mulheres, carecendo de desenvolver a vivência do 

animus. Em outros contos, porém, encontram-se heroínas que 

empreendem alguma ruptura em momentos da intriga, de 

que se destacam a princesa Pele-de-Asno, Cinderela, a Bela 

Adormecida e a esposa de Barba Azul, personagens analisadas 

em capítulo à parte. 

Pode-se estabelecer uma distinção inicial articulando, 

respectivamente, funções de sujeito e de objeto ao contrapor 

princesas que escolhem e/ou são escolhidas, o que aparenta 

ser uma contradição em um contexto no qual se afiança a 

passividade e a submissão femininas. Proponho a 

nomenclatura de princesa donzela, presa à espera de ser 

escolhida, e princesa caçadora, camuflada Diana à espreita. 



211 

A expressão “herói e caçador” aparece em Jung (2007, 

p. 236), na análise de um conto de fadas alemão. Bettelheim 

(1980, p. 244) questiona o motivo de, nos contos de fadas, as 

figuras masculinas serem projetadas com frequência no papel 

de caçadores. Chega à conclusão de que o caçador é uma 

figura atraente para meninos e meninas, percebido como 

símbolo de proteção. 

A imagem feminina que quero trazer para caracterizar 

a “princesa caçadora” é a das ninfas na ilha dos Amores, da 

obra Os Lusíadas, de Luís de Camões. As ninfas esperam a 

chegada dos portugueses à ilha, já inflamadas de amor por 

terem sido atingidas pelas setas de Cupido, que cumpria as 

ordens de sua mãe, a deusa Vênus. Quando os portugueses 

desembarcam, tem início o ritual de sedução com a simulação 

do pudor sobre a latência do desejo acendido por Cupido. 

Vênus, “a mestra experta”, ensina a preciosa lição a suas 

discípulas: “Que, vista dos barões a presa incerta, / Se 

fizessem primeiro desejadas” (Lus. IX, 65, vv.3-4). Em 

obediência à deusa, as ninfas fingem estarem distraídas, 

realizando diferentes atividades; ao serem avistadas pelos 

navegantes, inicia-se a perseguição: de caçadoras, que são, as 
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ninfas simulam transformarem-se em caça. A fuga integra o 

ritual de sedução magistralmente desvelado pelo narrador, 

fuga astuciosamente engendrada para mais incitar o desejo 

masculino: cabe à mulher postergar a dádiva, fazer-se difícil 

para incendiar a paixão, utilizar o pudor e o recato como 

artifício para se fazer mais desejada: 

A estratégia de sedução revela a valorização da 
mulher que se recusa, que oferece uma 
imagem de pureza e angelitude, mas, sem 
traumas, deixa cair a máscara. Tensiona a 
ambiguidade entre a feiticeira que é e a dama 
que parece ser, entre o guardar-se da donzela 
e o doar-se da mulher. Valoriza ainda o 
arquétipo masculino de guerreiro: a mulher 
finge-se de presa como forma de ratificar 
ações que caberiam ao homem realizar, como 
eleger, perseguir e tomar posse do objeto 
conquistado. A mulher não pode ainda 
derrubar tabus e normas sociais, exercendo o 
seu desejo e afirmando-se como sujeito de sua 
ação, por isso corrobora essa ordem ao manter 
o status quo. Foi ela, porém, que acendeu o 
desejo do outro, tornando-se presa e 
convidando-o a ser o caçador. Transgride os 
imperativos de passividade que caracterizam, 
via de regra, o comportamento feminino, 
minando-os segundo sua própria lógica. Lança 
mão da burla, do fingimento, da manha e da 
esperteza para conseguir o que deseja. 
Escorrega na fenda do permitido, único espaço 
possível para o seu deslocamento, para a sua 
ação. Assim, a mulher parece a caça passiva e 
incauta, mas é a caçadora à espreita, enquanto 
os portugueses pensam ser os agentes, mas 
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são a presa esperada, para quem tudo foi 
minuciosamente preparado e arquitetado. 
(MICHELLI, 2001, p. 116-117) 

O jogo instituído no processo de sedução não é apenas 

convite, mas recusa. Não convém tudo revelar de início, pois a 

atração se instaura sobre o enigma e o mistério. O jogo se 

sustenta por meio de avanços e recuos estratégicos, tal como 

Cinderela soube executar com perfeição, fugindo durante os 

bailes para depois retornar, no próximo, ainda mais bela, 

partitura igualmente executada por Pele de Asno e, de forma 

diferente, pela princesa protagonista do conto “Riquet, o 

Topetudo”. Cinderela deseja – e consegue – ir aos bailes, 

promovidos pelo príncipe. Pele de Asno, ao preparar o bolo 

para o príncipe, deixa cair seu anel na massa e o narrador 

insinua a intencionalidade da ação, ainda que não a confirme. 

A princesa de Riquet, já dispondo de inteligência, obtivera do 

pai o direito de escolher o seu marido – o que não era usual à 

época, ainda mais na realeza. 

Na outra categoria, a “princesa donzela” é a presa, 

termo empregado como qualificativo remetendo tanto ao 

substantivo, quanto ao verbo. A personagem é efetivamente a 

presa, à espera de seu príncipe ou de seu predador, caindo 

nas “armadilhas” por ele deixadas, como Chapeuzinho, a 
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esposa de Barba Azul (ao aceitar o casamento) e Grisélidis, 

personagens também aprisionadas (presas) ao papel social de 

passividade, submissão e falta de iniciativa, arquétipo da Core, 

da jovem ingênua e desamparada. 

Nos contos dos irmãos Grimm, numericamente 

superior aos escritos por Perrault, o feminino expressa 

matizes mais variadas. Alguns contos afiançam a inteligência e 

esperteza femininas, como, por exemplo, “A esperta filha do 

camponês” (2012, p. 64-68, tomo 2) ou “A inteligente filha do 

camponês” (2010, p. 75-81), em que, graças à inteligência, a 

heroína casa-se com o rei, vencendo-o em algumas contendas; 

“Margarida esperta” (GRIMM, 2005, p. 95-98) ou “A Esperta 

Grethel” (2006c, p. 63-65), é um conto no qual a personagem 

título engana o patrão e o convidado, depois de beber vinho e 

comer as duas galinhas que preparara para o banquete; em “O 

noivo bandido” (2012, p. 200, tomo 1) ou “O noivo ladrão” 

(2005, p. 289-292), a heroína desmascara o noivo assassino a 

quem fora dada em casamento pelo pai. Em trabalho recente 

sobre os contos dos irmãos Grimm (MICHELLI, 2020), analisei a 

metamorfose operada por personagens femininas capazes de 

agenciar a transformação benéfica na qualidade de sujeitos, 
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quer como estratégia de auto beneficiamento, quer como 

redenção de outrem. 

Ainda nessa seção, quero destacar o mito da donzela 

guerreira, analisado por Walnice Nogueira Galvão (1998), cuja 

característica principal é a aquisição de uma aparência 

masculina para adentrar o território da guerra. 

O mito advém de tempos antigos: na mitologia grega e 

romana, a Deusa Ártemis e sua equivalente romana, Diana, 

bem como Palas Atená, a deusa Minerva dos latinos, são 

divindades guerreiras, além de se poder citar a lenda das 

Amazonas. Para Galvão, a personagem apresenta traços 

básicos que estruturam uma configuração estável: 

Sua posição é numinosa na série filial, como 
primogênita ou unigênita, às vezes a caçula; o 
pai não tem filhos homens adultos ou, o que é 
quase regra, não os tem de todo. Ela corta os 
cabelos, enverga trajes masculinos, abdica das 
fraquezas femininas – faceirice, esquivança, 
sustos –, cinge os seios e as ancas, trata seus 
ferimentos em segredo, assim como se banha 
escondido. (1998, p. 12) 

Destacando-se pelo destemor e pela belicosidade, a 

donzela guerreira encontra, no desfecho da história, o 

casamento, quando abandona a indumentária masculina e os 
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combates, ou a morte sacrificial – nos dois casos, está fadada 

a desaparecer pela morte real ou simbólica. 

Nos contos de Perrault, não temos uma donzela 

guerreira, somente Pele-de-Asno disfarça sua aparência para 

fugir ao casamento incestuoso com o pai. Nos Grimm, há o 

conto “Os Doze Caçadores” (2005, p. 305), que se aproxima 

do mito. Na história, a princesa é preterida pelo noivo que 

recua ao compromisso firmado devido à promessa posterior 

feita ao pai no leito de morte. A princesa sofre muito, pede 

ao pai onze moças, com habilidades semelhantes às dela. 

Vestidas como caçadores, oferecem seus serviços ao rei. O 

leão adverte o rei de que são moças, mas elas (alertadas) não 

caem nas provas armadas para as desmascarar. Quando a 

verdadeira noiva, a primeira, sabe que a noiva real se 

aproxima, cai desmaiada. O rei tenta ajudá-la, tira-lhe a luva 

e vê o anel que havia lhe dado. Cancela o segundo noivado, 

casando-se com a noiva original. 

Há, porém, um conto escrito por uma das preciosas, à 

época de Perrault, cuja protagonista perfaz o caminho da 

donzela guerreira. Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, 

mais conhecida como Baronesa ou Condessa D’Aulnoy, nasceu 
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em Paris, em 1650, proveniente de família de origem nobre, e 

faleceu em 1705. Atuando como escritora, fundou um Salão, 

onde recebia artistas, pessoas importantes da sociedade da 

época, especialmente mulheres famosas e também escritoras. 

Segundo Renata Cordeiro (2007), Mme. D’Aulnoy gozava de 

prestígio em seu país e no estrangeiro: a Academia dos 

Ricovrati de Pádua admitiu-a entre seus membros, 

concedendo-lhe o epíteto de a Eloquente. 

O conto “Bela Bela ou o Cavaleiro Afortunado” (2019, 

p. 67-127) inicia a história apresentando um rei vencido que 

organiza a resistência contra o invasor, o imperador de 

Matapá. Ele convoca os nobres de seu reino ou, na falta 

deste, um dos filhos a juntarem-se a ele, sob pena de multa a 

quem não atender à convocação real. A narrativa focaliza um 

conde, de oitenta anos, empobrecido, vivendo num dos 

limites do reino com suas três filhas, descritas como 

ajuizadas e resignadas com a situação familiar. O Conde da 

Fronteira se desespera diante da impossibilidade de se juntar 

às tropas ou pagar a multa. 

Abre-se uma sequência narrativa que se repete, 

característica bastante comum na estrutura dos contos de 
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fadas: uma a uma, as filhas partem disfarçadas de cavaleiro. A 

filha mais velha é a primeira a se oferecer, em seguida, a do 

meio e, por último, a caçula, que é geralmente a personagem 

bem-sucedida nas provas. Na viagem, deparam-se com uma 

pastora tentando salvar uma ovelha caída em um buraco. As 

filhas mais velhas conversam com a moça, mas não se 

dispõem a ajudá-la; ao seguirem adiante, a camponesa se 

despede chamando-as de belas disfarçadas. Ao se verem 

descobertas, as mais velhas acreditam que não terão sucesso 

e retornam para casa. 

A caçula, chamada pelo pai de Bela Bela, precisa ser 

mais insistente para obter o consentimento paterno, por ser a 

filha mais afetuosa com o velho conde; mas, sem outra 

solução, ele cede. Ao passar pela mesma pastora, Bela Bela 

consegue salvar a ovelha. A pastora era, na verdade, uma fada 

belíssima, que a cumula de presentes. Ela concede um cavalo 

mágico à heroína, devidamente ornado com uma manta de 

pedras preciosas, e um baú, onde ela encontra trajes, espadas 

e outros apetrechos, ricamente confeccionados e em número 

de doze. O cavalo Camarada tem o dom de conhecer o 
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passado, o presente e o futuro, sendo-lhe oferecido mais 

como amigo e conselheiro que como um belo animal. 

A história prossegue, com Bela Bela adotando o nome 

de Afortunado, por sugestão da fada. Durante a viagem, 

Camarada sugere à protagonista convidar outras personagens, 

que possuem dons recebidos das fadas, para se juntarem a 

eles: o primeiro, Fortespinha, é muito forte; o segundo, muito 

veloz, por isso o apelido de Ligeiro; o terceiro, Bom Atirador, 

tem uma visão acurada e assim sucessivamente até 

completar-se o número de sete companheiros. 

Afortunado se apresenta ao rei, por quem logo se 

interessa – o narrador afiança que os trajes masculinos só 

escondem o corpo feminino, não alteram a identidade 

feminina. A heroína, disfarçada como Afortunado, desperta a 

amizade e o interesse do rei, que elege a companhia desse 

novo cavaleiro, bem como da rainha honorária, irmã do rei, 

desejando-o para marido, ainda que lamente o desnível de 

suas linhagens. Sentindo-se desprezada, a rainha intriga 

Afortunado com o rei, afiançando pedidos em que se 

evidenciam a soberba dele para solucionar problemas 

praticamente impossíveis, tarefas nas quais a rainha 
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ardilosamente afirma que o cavaleiro definharia se não 

recebesse a autorização do rei para as realizar: combater um 

terrível dragão que assola os domínios reais, obrigar o 

imperador de Matapá a devolver os tesouros da corte. As 

tarefas são realizadas graças à ajuda do cavalo mágico e às 

habilidades de seus companheiros. O desfecho reserva 

punição para a rainha má, descoberta da identidade feminina 

de Afortunado e casamento do rei com Bela Bela. 

Histórias semelhantes aparecem em recolhas 

portuguesas, como “A afilhada de Santo António”, de Adolfo 

Coelho (1999, p. 95-98), e “A afilhada de São Pedro”, de 

Consiglieri Pedroso (1985, p. 113-118), caracterizados na 

intriga por: disfarce da personagem feminina para servir a um 

rei; assédio da rainha ao serviçal que ela pensa ser masculino; 

intriga da rainha rejeitada, fazendo com que a personagem 

heroica precise realizar provas aparentemente impossíveis, o 

que acontece com a ajuda do padrinho santo ou do cavalo, no 

conto de Sílvio Romero. No final da história, a verdade 

aparece, a rainha é condenada, a heroína tem sua identidade 

feminina revelada e o rei se casa com ela. 
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Os dois contos portugueses possuem 
características cruciais presentes na 
descrição da donzela-guerreira de Walnice 
Galvão. As principais características de 
donzela guerreira nos contos são: as 
afilhadas são ligadas ao laço paterno, que é 
assumido pelo padrinho a partir de certo 
momento dos contos; elas transfiguram-se, 
assumindo papel masculino, o que ocorre 
por ordem dos padrinhos; permanecem 
virgens; vão à luta para cumprir as ordens do 
rei, por conta da incriminação da rainha; a 
morte – simbólica – da donzela-guerreira 
acontece nos contos após o casamento. 
(SANT’ANNA; MICHELLI, 2020, p. 266) 

O tema da donzela guerreira continua a circular entre 

nós. Contemporaneamente, há o conto “Lenda da moça 

guerreira”, na obra Histórias de antigamente, de Ruth Rocha, 

publicada pela José Olympio em 1986, e posteriormente pela 

FTD e pela Salamandra em diferentes edições, com o título 

Mulheres de coragem. Encontra-se igualmente a “A Donzela 

Guerreira”, em Histórias à Brasileira. A donzela guerreira e 

outras, reconto de Ana Maria Machado, de 2010, pela 

Companhia das Letrinhas. Há ainda o conto “Entre a espada e 

a rosa”, de Marina Colasanti, na obra homônima de 1992, 

publicada pela Salamandra, ou em Mais de 100 histórias 

maravilhosas, de 2015, pela Global. 
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Talvez cause desconforto uma caracterização do 

feminino em que a dinâmica se dê na relação com o outro, o 

masculino. Algumas considerações podem ser trazidas à 

pauta. O casamento, nas sociedades tradicionais, existia no 

horizonte de expectativas da mulher: aquela que não se 

cassasse não se tornava senhora de sua própria casa, 

fundadora de uma família. Poderia ser conduzida à vida 

religiosa, permanecer na casa paterna, cuidando dos pais, ou 

auxiliar na criação de sobrinhos, vivendo às expensas de 

irmãos. Recaía sobre a mulher que permanecesse solteira a 

pecha de solteirona ou de ficar para “titia”, termos 

depreciativos e humilhantes. Mulher independente, senhora 

de seu próprio destino, é uma conquista recente que, ouso 

afirmar, ainda está em curso. 

Em muitos contos de fadas, o desfecho assinala o 

“casaram-se e viveram felizes para sempre”. Acredito que esse 

final aponta para algumas considerações, como o encontro 

com o outro em circunstância de felicidade. Obviamente, nem 

todo ser humano carece de viver com outra pessoa, 

compartilhando o mesmo teto, mas, quando tal situação 

ocorre, os contos de fadas trazem o ingrediente benéfico da 
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felicidade a esse contexto – por mais que se considere a 

relatividade do que é ser feliz. Por outro lado, Bruno 

Bettelheim ilumina o sentido simbólico e necessário da 

interação com o outro, afiançando o fato de os contos de 

fadas traçarem um caminho de crescimento e de aquisição de 

maturidade e autonomia: 

O encontro harmonioso do príncipe e da 
princesa, o despertar de um para o outro, é um 
símbolo do que implica a maturidade: não só a 
harmonia dentro de nós, mas com o outro. A 
vinda do príncipe no tempo certo pode ser 
interpretada como o evento que produz o 
despertar da sexualidade ou o nascimento de 
um ego mais aprimorado, e isto vai depender 
do ouvinte; a criança compreende os dois 
significados. (1980, p. 274) 

O amor é um sentimento de grande amplitude, 

abrangendo tanto o amor ágape quanto o amor erótico. A 

esse respeito, defendi, em minha tese de doutoramento sobre 

a paixão e o amor (MICHELLI, 2001), que os relacionamentos 

humanos deveriam passar, necessariamente, pelo encontro 

consigo, empreendendo inicialmente o caminho Psique de 

autoconsciência, para depois se estender ao outro, abraço 

fraterno e/ou amoroso comandado por Eros. 
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Trago, ainda, dois trabalhos que incidem sobre a 

personagem da princesa como representação de um modelo 

feminino. Para Rita Mira Correia, o arquétipo da princesa 

aglutina valores que propõem um modelo hegemônico de 

feminilidade desejável, associada a signos de juventude, 

beleza, docilidade, heterossexualidade: 

A figura mítica da princesa está presente no 
nosso imaginário colectivo, envolvendo uma 
idealidade de prestígio social, uma concepção 
estética do corpo e de felicidade aliada ao 
discurso de amor romântico. (2010, p. 6) 

Helen Reis Mourão (2016) questiona o valor pejorativo 

que cerca o termo princesa atualmente e o desapreço de 

algumas mulheres por essa personagem dos contos de fadas, 

ambos tidos como danosos ao imaginário infantil: 

O desprezo pelo conceito da princesa é algo 
sintomático, provindo da rejeição do homem 
ocidental pelos contos de fadas, que é tido 
como “coisa de criança”, além da aversão por 
aquilo que é feminino. (2016, online) 

Considerando que as princesas desposam o estatuto de 

heroínas, vital para a constituição psíquica do ser humano 

pelo material mítico arquetípico de que se constitui, Mourão 

contesta a passividade feminina à espera de seu príncipe 

encantado, argumentando que na história da Bela Adormecida 
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o príncipe nada realiza de heroico, o caminho se abre a sua 

passagem porque o tempo da maldição se cumprira. 

Mourão destaca ainda alguns elementos pertinentes à 

heroína dos contos de fadas, como: estabelecimento de laços 

afetivos, fraternos ou, geralmente, pelo casamento, 

fundamentais na constituição da psique humana; ligação 

profunda com o tempo, aceitação do destino e do tempo 

“certo”, enquanto o herói patriarcal empreende a luta contra 

seu destino; ligação com o inconsciente, facilitando a relação 

com os instintos, a imaginação, a relatividade, uma vez que a 

consciência feminina, diferente da masculina patriarcal, não 

está ligada a verdades absolutas e à racionalidade. 

Defendendo que ser princesa não é uma opção negativa, a 

pesquisadora assegura: 

A consciência feminina nos contos de fadas 
aceita mais do que exclui. Ela busca a 
completude. Ela não mata o mal e nem o corta, 
mas busca o momento certo para agir. Sendo 
tão mutável e plástica, não pode ser definida 
como passiva, pois esse termo já denota 
divisão. Nos contos de fadas, as heroínas 
costumam ser passivas e ativas. Não há uma 
divisão tão clara. (MOURÃO, 2016, online) 

Finalizando esta parte, é importante realçar que a 

personagem da princesa se enquadra no arquétipo da 
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donzela, da Core. De acordo com Jung, com base na análise 

mítico arquetípica, a jovem donzela, porém, dá lugar à rainha: 

a filha de Demeter torna-se Perséfone, a rainha do Hades, 

plenamente integrada em seus atributos de mulher. 

4.4. O MASCULINO NOS CONTOS DE FADAS: O PREDADOR, O 

PRÍNCIPE ENCANTADO E ENCANTADOR, O ASTUTO E O TOLO 

Sobre as personagens masculinas, Mariza Mendes 

analisa que pouco relevo elas têm nos contos de Perrault: 

Embora a função do herói-salvador esteja nas 
mãos dos homens, príncipes ou irmãos, a 
mulher é o elemento mais importante na 
trama da narrativa, ela é a protagonista da 
história. O personagem masculino é 
secundário, nem mesmo tem nome e 
representa apenas o instrumento de 
transformação e realização da mulher, razão 
pela qual ele só aparece na história no 
momento em que é necessária a sua 
intervenção. (2000, p. 25) 

A assertiva aplica-se a alguns contos, com o herói resgatando 

a bela e doce donzela de algum perigo. Em outros, porém, 

verifica-se a importância das personagens masculinas na 

trama, podendo ocupar a cena ficcional como protagonistas, 

ainda que nem sempre exercitem o poder e a autoridade 

frequentemente caracterizadores do masculino.  
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Como atributos masculinos, distinguem-se a esperteza 

do Pequeno Polegar, a inteligência de Riquet, a coragem e a 

valentia do príncipe da Bela Adormecida. Barba Azul e o rei 

marido de Grisélidis, personagens ameaçadores à integridade 

feminina, destacam-se pelo estatuto social que os caracteriza: 

são ricos e poderosos, elementos que também exercem 

fascínio no universo feminino. 

A figura masculina que ocupa a centralidade da intriga, 

quer como herói, quer como personagem importante para o 

desenvolvimento da trama, pode ser dividida em categorias 

como o predador, o príncipe encantado e encantador, nas 

quais avulta a relação com o feminino. Na primeira, as 

personagens masculinas subjugam as femininas; na segunda, 

estão aqueles que se encantam por elas, capazes também de 

operar a sedução. Uma terceira possibilidade é vislumbrada 

nas ações de personagens, como o Gato de Botas e o Pequeno 

Polegar, ou nas personagens tolas encontradas em quantidade 

significativa nos contos de Grimm: é o astuto e o tolo. 

Em alguns contos de Perrault aparece, dentre as 

personagens principais, a figura masculina do predador, 

aquele que rompe o diálogo com a anima. A personagem 
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evidencia atitudes abusivas e destrutivas em relação ao 

feminino, configurando-se este mais como “presa” subjugada 

que ser humano igual a ser respeitado. O predador manifesta 

um comportamento agressivo, caracterizado por exacerbação 

e abuso de poder, violência, desconfiança injustificada e, às 

vezes, a destruição do outro por meio da morte. Desta estirpe, 

fazem parte os ogros e os lobos – “O último avatar do ogro é o 

lobo, o animal feroz por excelência na Europa” (2000, p. 755), 

afirma Arlette Bouloumié, incluindo Barba Azul no rol. Do 

grupo também fazem parte o lobo do conto “Chapeuzinho 

Vermelho”, que devora a avó e a menina; o rei de “A Paciência 

de Grisélidis”, pela tirania e crueldade no trato com a esposa; 

o rei pai de Pele de Asno, por meio da tentativa de “devorar” a 

própria filha, cumprindo todas as exigências que ela lhe faz a 

fim de realizar o casamento. 

Os príncipes constituem um grupo a parte: alguns 

estudiosos consideram-no um arquétipo, como Jung, 

integrante do mito do herói. Ao príncipe, segundo Chevalier e 

Gheerbrant (2002, p. 744), associam-se as imagens de 

primazia entre seus iguais, de virtudes régias em estágio ainda 

embrionário, de juventude e de radiância, significando, tanto 



229 

o príncipe quanto a princesa, a idealização do masculino e do 

feminino no sentido de beleza, amor, juventude, heroísmo. 

Acrescem à lista qualidades como a realização de grandes 

feitos, mais intimamente ligados ao arquétipo do guerreiro 

(que ao do sábio ou do rei), atualizando a dinâmica da ação. O 

príncipe porta as marcas do cavaleiro medieval, do juvenis, do 

jovem: coragem, destemor diante do perigo, honra, 

amabilidade, lealdade a uma causa, senso de dever, espírito 

invencível, assumindo a responsabilidade por seus atos. 

Apaixonados, metaforicamente prostram-se de joelhos 

diante da beleza da mulher amada, seduzidos, despojados do 

vigor e da determinação que guiavam suas ações, como se o 

encontro com o feminino suavizasse o rigor masculino, 

rompendo estruturas ligadas a domínio e poder. São 

“príncipes encantados” pelo fascínio do feminino. 

A designação de “encantado”, particípio passado, 

evidencia a passividade daquele que sofre o encantamento – 

bem diferente do “príncipe encantador” de Ana Maria 

Machado, em História meio ao contrário. Tomando emprestada 

a expressão à escritora, príncipe encantador é aquele que, 

“encantado”, encanta: sendo capaz de se deixar fascinar pela 
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figura feminina, é capaz também de despertar nela a magia da 

paixão, agindo como sujeito no processo de sedução. É 

interessante lembrar que o sufixo de encantador designa, na 

Língua Portuguesa, a grande maioria das profissões. 

Nas histórias de Perrault não há, porém, no nível do 

discurso, grande espaço para esse príncipe encantador, que 

exige o reconhecimento de sua ação sedutora na reação das 

princesas. Elas vão aos bailes, embelezam-se para isso, 

conquistam, mas não manifestam seu amor, como se 

cumprissem o ritual necessário para atingirem o altar ou lhes 

fosse vetada alguma expressão mais ardente por um homem, 

devendo permanecer no (aparente) recato. A exceção pode se 

ver no conto “Pele de Asno”, em que o narrador interventivo 

insinua que a princesa suspirava ao lembrar-se do belo 

príncipe, cuja imagem permanece na memória dela. Nos 

contos de Perrault, rendidos são os príncipes, doentes de 

amor, ao contrário das figuras femininas, de quem se espera a 

estereotipada “entrega amorosa”. 

Por outro lado, são essas personagens – jovens 

príncipes, em sua maioria, e não reis – que vão aceitar o 

feminino, desenvolvendo o diálogo com a anima. 
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Apresentam ainda certa pureza e emotividade, 

diferentemente da insensibilidade do predador, ativando a 

dinâmica do amar. Na verdade, poderíamos dizer que há 

aqui, em princípio, o domínio da anima, convergindo para 

uma integração plena do masculino e do feminino por meio, 

simbolicamente, do casamento. Esse tipo de príncipe 

aparece, por exemplo, nos contos “Pele-de-Asno”, “A Bela 

Adormecida” e “Riquet, o topetudo”. 

No terceiro grupo, narrativas que não têm por móvel a 

relação entre masculino e feminino, temos a figura do astuto e 

seu reverso, o tolo ou parvo. No primeiro caso, o astuto, 

encontram-se personagens que ludibriam o outro com a clara 

intenção de obter vantagens pessoais à custa da estupidez 

alheia. O historiador Robert Darnton (1986) defende essa 

personagem dos contos de Perrault, mostrando que, num 

mundo cruel, a sobrevivência depende às vezes dos engodos e 

da esperteza. Essa caracterização nos remete à figura do pícaro. 

O termo pícaro está sendo empregado nas acepções 

encontradas nos trabalhos de Vitor Manuel de Aguiar e Silva 

(1979) e Flávio Kothe (1987). Para o primeiro, “O pícaro, pela 

sua origem, pela sua natureza e pelo seu comportamento, é um 
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anti-herói, um eversor dos mitos heroicos e épicos, que anuncia 

uma nova época e uma nova mentalidade” (1979, p. 253). O 

segundo autor enxerga no pícaro não somente um herói trivial 

às avessas, mas a personagem responsável por promover um 

grande desnudamento do que socialmente pretende ser 

elevado e superior, rebaixando esse conteúdo. Relaciona a 

personagem a um grupo social que tenta tomar o poder, mas 

ainda não o consegue, configurando-se como “um manipulador 

dos mil truques necessários à sobrevivência” (1987, p. 48), sem 

um projeto político ou princípios morais a orientá-lo. 

No conto “Mestre Gato ou O Gato de Botas” (1989, p. 

127-140; 2016, p. 175-187), a intriga centraliza-se no 

empenho de um gato para auxiliar seu amo por meio da 

aquisição de bens materiais, no que obtém sucesso: ao final, 

assiste-se ao casamento do “Marquês de Carabás” – 

identidade forjada pelo Gato – com a filha do rei. A 

personagem animal é ardilosa e inteligente, capaz de ludibriar 

tanto o rei, seduzindo-o com pequenos presentes em nome de 

seu amo, o Marquês de Carabás, quanto assassinar o ogro, 

apropriando-se de suas terras e de seu castelo. O Gato 

aproxima-se da figura do pícaro, do astuto. 
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Em “O Pequeno Polegar” (1989, p. 57-88; 2016, p. 237-

261), a história centraliza-se também na luta da personagem 

título para salvar a si e aos irmãos: ele consegue conduzir os 

irmãos de volta à casa paterna, seguindo as pedrinhas 

deixadas pelo caminho; perdidos na floresta, o pequeno herói 

tem iniciativa de subir a uma árvore para verificar se há algum 

abrigo por perto. Tal como o Gato de Botas, o Pequeno 

Polegar igualmente engana o ogro, conseguindo não só evitar 

a sua morte e a dos irmãos, como apossar-se das riquezas 

desse ser do maravilhoso. O narrador interfere, porém, para 

apresentar outro desfecho moralmente mais edificante, sem 

que a história se encerre com o casamento. 

O Gato de Botas e o Pequeno Polegar podem ser 

incluídos no grupo dos astutos, articulando tanto a dinâmica 

da razão, pela inteligência racional e esperteza demonstradas, 

quanto à da ação, uma vez que executam, a contento, os 

próprios planos. Na figura do Pequeno Polegar encontra-se o 

arquétipo da criança, a que se conjuga o do herói. Jung explica 

que a representação mitológica da criança não remete à 

criança empírica: trata-se de “uma criança prodigiosa, não 

precisamente humana, gerada, nascida e criada em 
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circunstâncias extraordinárias” (2007, p. 162), enfrentando 

adversidades como o abandono, cujos feitos podem ser 

maravilhosos ou monstruosos – características presentes na 

história do Pequeno Polegar. 

Paralelamente à figura do astuto, há o tolo. Em muitas 

narrativas da tradição, emergem personagens principais 

marcadas por descrédito e demérito social, por vezes 

excluídas do convívio familiar, algumas recebendo a alcunha 

de boba ou tola. Nos contos de Perrault, Cinderela é destituída 

de sua condição inicial de herdeira, filha do dono da casa, para 

se ocupar com as tarefas domésticas. Pele de Asno, após fugir 

ao casamento com o pai, é acolhida em uma granja, onde 

executa serviços que ninguém deseja realizar, degradada a 

uma condição serviçal humilhante: a aparência repugnante da 

jovem é alvo não só da ironia da criadagem, como de 

discriminação, pois poucos lhe dirigem a palavra ou o olhar. 

No conto “As Fadas”, a filha caçula, preterida pela mãe, é 

obrigada a trabalhar sem descanso, fazendo as tarefas mais 

pesadas da casa. As três narrativas integram o mesmo ciclo de 

histórias à roda da personagem degradada à condição servil, 

que, ao final, consegue superar o estado aviltante em que se 
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encontrava, recuperando – caso de Pele de Asno – ou 

ascendendo à condição de princesas, por meio do casamento 

com filhos de rei. 

O demérito ou mesmo a rejeição social atingem 

também personagens masculinas. Pequeno Polegar, muito 

pequeno e sem falar uma palavra, é tido como parvo pelos 

pais que lamentam a existência daquele filho. O narrador 

explica ser a ausência da fala um sinal de bondade, 

acrescentando-lhe outros traços: o menino, muito pequeno, é 

o bode expiatório da casa, embora supere os irmãos em 

esperteza e bom senso, sendo o herói da narrativa. No conto 

“Riquet, o Topetudo”, a personagem título, ao nascer, era tão 

feia que suspeitaram não pertencer à raça humana e, 

ampliando a galeria dos feiosos, há Barba Azul, cuja barba 

acentuava mais ainda seu aspecto assustador, a ponto das 

moças fugirem de sua presença. Aos dois primeiros, reserva-se 

o final feliz: em uma das possibilidades de desfecho da 

narrativa, Polegar apropria-se da riqueza do ogro e volta à 

casa paterna, para alegria de todos; Riquet casa-se com a bela 

princesa por quem era apaixonado. Apenas Barba Azul, um 
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serial killer de esposas desobedientes, encontra seu desfecho 

nas espadas dos irmãos de sua última quase vítima. 

Face ao número significativo de histórias cujo enredo 

consagra o tolo como herói, portador inicialmente de um valor 

diminuído perante o grupo social da narrativa, já desenvolvi 

pesquisa, em contos dos irmãos Grimm (MICHELLI, 2015b), 

sobre a possível importância de que se reveste esse demérito 

nas histórias ou mesmo o porquê de o tolo ser a personagem 

principal e sair vitorioso ao final, resultados que resgato 

parcialmente aqui. 

Com relação a Perrault, recorri ao trabalho da 

professora Sonia Salomão Khéde (1986, p. 18), que atribui ao 

escritor francês a introdução dos desprivilegiados nos salões 

da corte, com a intenção política de crítica à nobreza: “Seus 

personagens se armam com os atributos da inteligência e 

perspicácia para vencer a força bruta do poderoso opressor.” 

(1986, p. 17-18). O protagonista inferiorizado poderia 

responder a uma necessidade ideológica daquela sociedade 

de, ao final da história, assinalar a ascensão da personagem 

degradada, espelho do desejo das pessoas da época em 

situação similar. Os contos funcionariam como matrizes de 
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insurreição apresentando personagens inicialmente 

desprestigiados que, por meio da esperteza, ultrapassam os 

obstáculos de pobreza e miséria, ideia respaldada pelos 

estudos de Robert Darnton, que, porém, adverte: 

Os heróis velhacos destacam-se contra um ideal 
negativo, o do idiota. Nos contos ingleses, 
Simple Simon fornece uma porção de 
divertimento inocente. Nos alemães, Hans 
Dumm é um simpático palerma, que chega ao 
topo através de muita tontice bem humorada e 
com a ajuda de criaturas mágicas. Os contos 
franceses não mostram nenhuma simpatia por 
idiotas da vida ou pela estupidez sob qualquer 
forma [...]. A estupidez representa a antítese da 
velhacaria; sintetiza o pecado da simplicidade, 
um pecado mortal, porque a ingenuidade, num 
mundo de vigaristas, é um convite ao desastre. 
(DARNTON, 1986, p. 81-82) 

Partindo-se do pressuposto de que a figura masculina é 

historicamente caracterizada, em nossa sociedade cristã de 

base patriarcal, como detentora de poder, em contraste com a 

submissão e a obediência femininas, a atuação de personagens 

masculinas desprestigiadas permite rever essa configuração. 

Nos contos dos irmãos Grimm, há varias narrativas 

protagonizadas pelo tolo, geralmente o caçula dentre três 

filhos. A personagem afasta-se de atributos ligados a decisão e 

comando, no viés da inteligência racional, carece de ajuda 
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externa, obtendo a vitória não por meio da astúcia, mas 

graças a outros atributos, dentre eles a bondade e o 

merecimento, cumprindo os desafios que lhe são propostos. 

Algumas narrativas exemplificam esse modelo, como 

“A Pomba Branca” (2012, p. 296-297, tomo 1), “A Abelha 

Rainha” (2006a, p. 84-86; 2012, p. 297-299, tomo 1), “As Três 

Penas” (2005, p. 189-191; 2012, p. 301-302, tomo 1) e “O 

Ganso de Ouro” (2005, p. 89-93; 2012, p. 296-305, tomo 1). 

Estas quatro histórias aparecem reunidas sob o título de 

“Tolinho”, conto 64, na obra de contos dos Grimm publicada 

pela Cosac Naify e indicada nas referências. 

Além desses contos, podem ser incluídos na série “O 

rapaz que não sentia calafrios” (2005, p. 109-118), “O Pobre 

Aprendiz de Moleiro e a Gata” (2005, p. 209-212) ou “O 

Pobre Jovem Moleiro e o Gatinho” (2012, tomo 2, p. 112-

115), “O Velho Grifo” (2006c, p. 84-91), “As Três Línguas” 

(2005, p. 77-80), “O Osso que Canta” (2012, tomo 1, p. 143-

145). Este último conto apresenta enredo semelhante à 

história de “O Pássaro de Ouro” (2005, p. 273-280; 2012, p. 

266-272, tomo 1) e “A Água da Vida” (2012, p. 79-85, tomo 

2), nos quais o herói é o filho caçula desacreditado em seu 
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valor, vitorioso nas provas mas atraiçoado pelos irmãos mais 

velhos, sem haver, porém, referência explícita à tolice do 

protagonista, enquanto em “Cereja ou a Noiva Sapa” (2006b, 

p. 89-96) há um rei com três filhos, o caçula sai vitorioso nas 

provas, mas não é desprestigiado na história. Nessa relação 

que engloba a personagem do tolo, há ainda “João Esperto” 

(2005, p. 71-76), “João Sortudo” (2005, p. 221-226), “O 

Esperto João” (2012, p. 159-161, tomo 1), títulos 

estabelecendo uma relação aparentemente contraditória e 

irônica com o enredo, num eixo parodístico. 

No texto a que já me referi (MICHELLI, 2015b), assinalo 

algumas possíveis considerações, como a relação entre o 

arquétipo da criança divina e o tolo, expressão da função inferior 

na nossa cultura, respondendo por atributos como: sabedoria 

instintiva, generosidade, obediência, reciprocidade, intuição, 

sentimento, humor, espontaneidade, paciência, piedade, 

compaixão. As personagens tolas dos contos de Grimm 

evidenciam ingenuidade e pureza de coração, qualidades nem 

sempre valorizadas socialmente, mas que podem ser a razão da 

vitória e da qualificação do herói ao final da narrativa. 
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O tolo contraria os perfis socialmente exigidos, 

desconstruindo a ideia de uma identidade masculina 

vencedora por se caracterizar como autoritária, poderosa, 

inteligente – talvez por isso a desvalorização que a cerca na 

narrativa. Atualiza, porém, o diálogo com a anima, graças à 

presença da emoção, do afeto e da sensibilidade. A despeito 

dos preconceitos ainda hoje reinantes acerca do “lado 

feminino” existente na figura masculina, o herói 

desprestigiado articula sentimentos e atributos que 

evidenciam sua vivência integrada com a anima e com valores 

nem sempre valorizados, como solidariedade, respeito, 

compaixão. Pode-se questionar se não é exatamente esta 

configuração bastante humana a responsável por garantir a 

vitória ao personagem tolo, assinalando outras possibilidades 

de configurações para o masculino. 

A figura do astuto e do tolo remete à análise do 

trickster levada a cabo por Jung. A tradução da palavra aponta 

para a ideia de trapaceiro, embusteiro, vigarista, impostor, 

porém não são essas as acepções que encontramos na 

reflexão de Jung. O autor assinala ser essa estrutura psíquica 
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arquetípica antiquíssima e se constituir como mito. Em contos 

picarescos, 

na alegria desenfreada do carnaval, em rituais 
de cura e magia, nas angústias e iluminações 
religiosas, o fantasma do trickster se imiscui 
em figuras ora inconfundíveis, ora vagas, na 
mitologia de todos os tempos e lugares [...] 
(JUNG, 2007, p. 256) 

Jung evoca o trickster associando-o à mitologia indiana, 

à imagem do carnaval na Igreja do medievo, tempo de um 

mundo às avessas, e a Mercúrio, por sua tendência às 

travessuras, divertidas e malignas, sua dupla natureza animal 

divina, além de traços encontrados em figuras dos contos de 

fadas, como Dunga, João Bobo e o Palhaço – “heróis negativos 

conseguindo pela estupidez aquilo que outros não conseguem 

com a maior habilidade.” (JUNG, 2007, p. 251). 

O trickster manifesta-se tanto na figura do folgazão 

(delight-maker), quanto na do parvo ou do tolo, de estreita 

inteligência, ser que, embora não seja mau, pode cometer 

maldades graças à sua inconsciência. Sua função psíquica é 

manter “diante dos olhos do indivíduo altamente 

desenvolvido o baixo nível intelectual e moral precedente, a 

fim de que não nos esqueçamos de ontem.” (2007, p. 262). 
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Joseph L. Henderson analisa o trickster como o 

primeiro e mais primitivo dos quatro ciclos distintos na 

evolução do mito do herói, de acordo com a abordagem de Dr. 

Radin. A personagem do trickster, com uma mentalidade 

semelhante à de uma criança, tem como objetivo principal 

satisfazer suas necessidades mais elementares, sendo 

caracterizado como cruel, cínico e insensível: 

Este personagem, que inicialmente aparece 
sob a forma de um animal, passa de uma 
proeza maléfica a outra. Mas ao mesmo tempo 
começa a transformar-se e no final da sua 
carreira de trapaças vai adquirindo a aparência 
física de um homem adulto. (HENDERSON, 
1977, p. 112) 

O Pequeno Polegar e o Gato de Botas são, 

aparentemente, seres inicialmente menosprezados e 

aparentemente inferiorizados, um pelo tamanho, o outro por 

ser um animal. Eles se projetam não apenas como 

protagonistas das suas respectivas histórias, mas como heróis 

capazes de retirar da miséria, respectivamente, sua família e 

seu amo. São personagens que exemplificam atitudes ligadas 

à sagacidade, à consciência e à percepção acurada, atributos 

relacionados ao feminino. Incorporam, simbolicamente, bens 

pertencentes a seres do maravilhoso, como os ogros, 
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assinalando a capacidade de lidar com o que se apresenta 

para além do plano empírico da realidade. 

Assim, a personagem masculina protagoniza, nos 

contos da tradição, papéis em que se articula a relação com o 

outro, no eixo da subjugação e do poder tirânico, como 

predador, ou do amor, contos nos quais emerge o arquétipo 

do príncipe. Articulando a inteligência ou sua ausência, há a 

personagem astuta e a tola: no primeiro caso, o conto adquire 

aspectos de amoralidade, no segundo, realça características 

do herói ligadas à bondade e ao merecimento. 

4.5. PERSONAGENS SECUNDÁRIAS, FEMININAS E MASCULINAS 

Além dos heróis e das heroínas, há também as 

personagens femininas e masculinas, com função secundária 

nas narrativas, que delineiam diferentes tipos de atuação. 

Algumas variáveis, porém, podem ser observadas na análise, 

como a faixa etária em que se situa a personagem e seu 

estatuto social, definindo-se o poder auferido no 

desenvolvimento do enredo. Os dois critérios, porém, não são 

necessariamente estranhos um ao outro. 
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Em relação às figuras femininas, as jovens geralmente 

encontram-se na condição dependente de filhas, enquanto as 

rainhas e as mães, mais velhas, articulam algum poder sobre 

as demais personagens, dispondo ainda de capacidade para 

decidir e realizar as próprias escolhas. No grupo das jovens, 

desponta as irmãs das heroínas, ora figuras amigas, ora 

imersas em disputas e confrontos às vezes provocados pela 

preferência materna. No grupo das figuras mais velhas, 

aparecem mães, madrastas, rainhas, esposas, velhas senhoras. 

Quanto às masculinas, avultam as personagens 

paternas, que podem desempenhar também a função de reis, 

com escassa presença de irmãos. Além dessas personagens, 

há ainda as que pertencem ao maravilhoso, como as fadas, os 

ogros e as ogras, em Perrault, gigantes, animais mágicos, 

bruxas, nos Grimm. 

Em alguns contos, observa-se que o poder reside nas 

mãos femininas de mães e madrastas, atualizando um 

matriarcado, pela supremacia social da mulher. Em “As 

Fadas”, tal como em “Cinderela”, a figura paterna está 

ausente: no primeiro, porque já é falecido; no segundo, por 

ser completamente dominado pela esposa, figura omissa, a 
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ponto de a filha (Cinderela) ter consciência de que não adianta 

recorrer a ele contra as maldades da madrasta. Nessa 

estrutura familiar, avulta o poder absoluto, na administração 

da casa, da figura materna, representada pela mãe ou 

madrasta. Segundo Bruno Bettelheim (1980, p. 86), em muitos 

contos, a mãe má é substituída pela figura da madrasta, o que 

ocorre em “João e Maria”, dos Grimm: a partir da quarta 

edição, de 1840, a madrasta ocupa o lugar da mãe. 

O historiador Robert Darnton defende que a madrasta 

é uma figura comum na França do século XVIII: 

Em Crulai, um em cinco maridos perdia a 
esposa, e então tornava a casar-se. As 
madrastas proliferavam por toda parte – muito 
mais que os padrastos, porque o índice de 
novos casamentos entre as viúvas era de um 
em dez. (1986, p. 44-45) 

As esposas morriam muito frequentemente durante o parto 

ou alguns dias depois, às vezes levando consigo a criança. A 

madrasta privilegiava a própria prole em detrimento dos filhos 

do marido, como ocorre com Cinderela, despojada de sua 

condição de herdeira. 

O conto “As Fadas” focaliza a preferência materna: a 

mãe direciona sua rejeição e hostilidade à filha mais nova, 
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muito bela e bondosa, retrato do pai; a outra é a preferida, 

parecida com ela na aparência física e no temperamento 

orgulhoso. Em “Cinderela”, a madrasta ganha enorme 

destaque na narrativa pelas maldades que opera, definida, 

logo no início da trama, como “a mulher mais orgulhosa e 

mais arrogante que já existiu até hoje” (PERRAULT, 1989, p. 

113), comportamento reproduzido nas duas filhas que possui. 

A figura feminina da mãe e da madrasta nestes dois contos 

assinala o uso de uma autoridade abusiva e parcial, além da 

falta de afeto para com seus dependentes, seja a enteada ou a 

filha. No conto, mesmo a eleita pelo coração materno é 

expulsa de casa ao final da história: a preferência inicial só se 

sustenta enquanto a filha responde à semelhança com a mãe, 

encaixando-se no modelo desejado; rompida a identidade, 

desfaz-se a distinção. 

É possível concluir que há a exacerbação do animus na 

madrasta e na mãe, ao exercitarem o poder autoritário no 

comando e na regência da família: o lado negativo do animus, 

como já apontado, pode desenvolver “a brutalidade, a 

indiferença, a tendência à conversa vazia, às ideias silenciosas, 

obstinadas e más.” (VON FRANZ, 1977, p. 193). As personagens 
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evidenciam o lado sombrio da dinâmica da razão e também do 

amar. Nesta última dinâmica, nos atributos do arquétipo 

materno encontram-se os perfis paradoxais da figura materna, 

oscilando entre a generosidade da mãe doadora da vida e a que 

a retira, mãe “terrível” e “devoradora” (JUNG, 2011, p. 314), tal 

qual nos contos. Para Elizabeth Badinter, “O amor materno não 

é inerente às mulheres. É ‘adicional’.” (1985, p. 367), 

sentimento construído culturalmente. 

Outra narrativa que aponta para um matriarcado é 

“Chapeuzinho Vermelho”. Na narrativa, as duas personagens 

femininas – a menina e a avó – são completamente destruídas 

pelo lobo, que representa simbolicamente a figura masculina 

(BETTELHEIM, 1980, p. 205). O feminino supostamente mais 

maduro assinala a ingenuidade e a impotência diante de um 

masculino que subjuga e destrói: a avó de Chapeuzinho, frágil 

e doente, não consegue evitar a ação do lobo; a mãe da 

menina não a adverte sobre os perigos da floresta. 

O conto “Barba Azul”, depois da personagem título, 

apresenta-nos uma família constituída de mãe e duas filhas, 

aparecendo, no desfecho, dois filhos, sem referência a pai no 

discurso ou à condição de viúva da mãe. Diante da decisão da 
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filha mais nova em se casar com a personagem título, a mãe da 

heroína também não se pronuncia quanto a alertar a filha dos 

possíveis perigos que poderiam advir de tal casamento, pois já 

pairava a desconfiança acerca do destino das esposas anteriores 

de Barba Azul. De certa forma, são mães omissas, que não 

desempenham, com competência, a função protetora típica do 

arquétipo materno, falta-lhes desenvolver a dinâmica da sageza. 

“Riquet, o topetudo” igualmente evidencia certa 

falência do arquétipo materno, expressando a decepção das 

figuras maternas frente aos defeitos dos filhos. A mãe do 

protagonista “se sentia amargurada por ter posto no mundo 

um fedelho tão grotesco” (PERRAULT, 1989, p. 141) – e a das 

princesas tenta “negociar” com a fada a atenuação da feiura de 

uma filha e da estupidez da outra. A “exagerada alegria” – 

próxima à vaidade – irrompe na rainha ao ver que tinha dado à 

luz a uma linda menina, a mais velha, reação atenuada pela 

fada, segundo a própria narrativa, que macula tal perfeição com 

a “burrice”. A rainha mãe fica profundamente aborrecida, mas 

nada mais se diz sobre ela na história – aparentemente, uma 

vez tendo cumprido seu papel reprodutor, a rainha é “exilada” 

da narrativa, destino semelhante ao da rainha mãe de Riquet. 
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Em “Pele de Asno”, a mãe da heroína morre logo no 

início da trama, sendo responsável, porém, pelo 

estabelecimento do conflito na narrativa ao pedir que o marido 

só volte a se casar com alguém que a supere em beleza e 

virtude. Como só a filha perfaz a exigência, o rei decide se casar 

com ela. Diferente das mães apresentadas até agora, é a rainha 

mãe do príncipe que mais se aproxima da heroína do conto. Ela 

intui o porquê da doença do filho e conduz o marido à ação: é 

graças à interferência e à perspicácia dela que o filho se salva. A 

rainha mãe articula o poder, em harmonia com o rei, o saber e 

a ação, ganhando relevo na história e atualizando a vivência 

plena de diferentes dinâmicas, mas, especialmente, a 

integração harmoniosa com o animus, vivência simbolicamente 

representada na relação com o marido. 

Há outro conto, porém, em que o feminino é ofuscado 

pela figura masculina, centralizadora das decisões e do poder: 

a lenhadora, mãe dos sete meninos, e a ogra, mãe também de 

sete ograzinhas, em “O Pequeno Polegar”. As duas preenchem 

a função maternal: a primeira combate a sugestão do marido 

de abandonar os filhos na floresta, devido à fome, e sofre com 

isso; a segunda acolhe o Pequeno Polegar e seus irmãos, 
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tentando protegê-los do marido ogro. Ambas manifestam 

bondade, emoção e sensibilidade, atuando na dinâmica do 

amar, numa posição submissa ao masculino: 

O lenhador acabou perdendo a paciência, pois 
a mulher repetiu mais de vinte vezes que ela 
bem que tinha dito que eles iam arrepender-
se. Ele ameaçou de lhe dar uns tapas se ela não 
se calasse. Não é que o lenhador não estivesse 
talvez até mais acabrunhado do que a mulher, 
mas é que ela lhe atazanava a cabeça. Ele era 
igualzinho a muita gente, que gosta muito das 
mulheres que dizem amém, mas acha muito 
aborrecidas as que estão sempre falando eu-
bem-que-disse. (PERRAULT, 1989, p. 65-66) 

À lenhadora resta apenas a fala, o discurso verbal, 

atuação inócua e passível de lhe render uma agressão física. O 

narrador assinala a exasperação que a lenhadora causa ao 

marido ao repetir a mesma coisa várias vezes, mas deixa clara 

a ideia da submissão apreciada pelo esposo, como por tantos 

outros, critérios valorativos assinalando a posição masculina 

na avaliação do comportamento feminino. A fala do narrador 

parece apontar para a ironia (e crítica às exigências 

masculinas) ou para a aquiescência: muitos preferem as 

mulheres que concordam com tudo, aceitando passivamente 

o determinado pelos maridos, detentores do poder. O 

lenhador “era igualzinho” a esses; quanto ao narrador, 
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remetendo ao autor implícito, fará parte dessa “muita gente” 

ou configurar-se-á exceção? 

A personagem da ogra, em “O Pequeno Polegar”, 

pertence ao território do maravilhoso. Na relação travada com 

o marido, os maus tratos são ainda mais evidentes, sendo ela 

ameaçada e humilhada por ele: “Maldita mulher! Não sei o 

que me segura, que ainda não te comi também. O que te salva 

é que você está velha demais.” (PERRAULT, 1989, p. 73). O 

ogro é o devorador de criancinhas, mas é também o que 

desrespeita a esposa e destrói, mesmo inadvertidamente, as 

próprias filhas, semelhantes a ele, abafando o princípio 

feminino que lhes seria natural. Apesar da presença feminina 

na casa, o ogro não ativa a integração com a anima. 

Aparecem nas narrativas personagens mais velhas 

definidas pela bondade. Desse grupo fazem parte a “boa 

velhinha” avó de Chapeuzinho e a “bondosa velhinha” do fuso 

de fiar, na história da Bela Adormecida, personagens que não 

participam ativamente da ação, mesmo ligando-se diretamente 

às protagonistas. À percepção dessas personagens parece 

aderir um halo de bondade próprio da velhice associada à 

sabedoria adquirida com a idade. Elas se afastam, porém, da 
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dinâmica da sageza, pensada de início: a primeira não consegue 

ludibriar o lobo, caindo-lhe nas garras; a segunda não evita que 

se cumpra o fado da Bela Adormecida, exatamente por 

desconhecê-lo. A personagem que se aproxima do exercício 

dessa dinâmica é a mãe do príncipe em “Pele de Asno”, por 

evidenciar a intuição feminina. 

Sobre as personagens da mãe “terrível”, da madrasta e 

da viúva, observamos que elas representam um feminino 

velho, masculinizado, corrompido em sua sabedoria e 

bondade, marcado pela maldade e pelo abuso do poder, 

espécie de represália ao papel de submissão geralmente 

imposto à mulher quando mais jovem e dependente. São 

personagens femininas a que falta a integração com o 

masculino, o animus, por isso emergem comportamentos 

agressivos, autoritários, orgulhosos, como se incorporassem 

comportamentos masculinos desvirtuados de sua arquetipia, 

em que “As mulheres tendem a se tornar masculinas e 

dominadoras” (VON FRANZ, 1990, p. 196). 

Se de um lado temos a exacerbação do animus, 

caracterizado basicamente pela incorporação de atitudes viris 

nocivas ao feminino, de outro podemos ter a falta ou a carência 
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desse arquétipo em personagens, independentemente de 

idade e posição social, ofuscadas pelo masculino, representado 

por um marido responsável pelas decisões na narrativa, o que 

ocorre com Grisélidis, por exemplo: 

A atitude justa consiste em evitar cair de um 
excesso no outro e, de uma mulher doce 
demais e sem personalidade, transformar-se 
numa espécie de homem caricatural, que se 
impõe, age pretensiosamente, tornando-se 
ainda superintelectual e excessivamente 
ambiciosa. (VON FRANZ, 2000, p. 95) 

O feminino maléfico encontra-se melhor desenvolvido 

em “O mal na representação do feminino em contos de 

Charles Perrault e dos irmãos Grimm” (MICHELLI, 2019), em 

que focalizei as figuras maternas, com ênfase na mãe e 

madrasta más; as personagens femininas orgulhosas, 

invejosas, ambiciosas, espertas e, algumas, más; as 

personagens do maravilhoso, fadas más, ogras e bruxas. 

Destaco, no texto, o estereótipo que cerca as mulheres velhas 

e viúvas, com frequência associadas a bruxas, num processo 

de demonização da figura feminina. 

Em relação às personagens masculinas secundárias mais 

velhas, avultam principalmente os reis e os pais. O pai 

representa o princípio de autoridade e de organização do caos 
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por meio da razão, da luz que clarifica o real, ordenando-o. No 

quadro proposto no terceiro capítulo, o pai liga-se à dinâmica 

da razão, ao logos. À sua figura convergem os símbolos “da 

geração, da posse, da dominação, do valor” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2002, p. 678). A estruturação e a manutenção da 

ordem lhe cabem, devendo, para tal, instituir as leis, inibir as 

transgressões, julgar e também punir, atributos que o 

aproximam do arquétipo do rei. Este arquétipo amalgama as 

imagens de ordenação, proteção, estabelecimento da justiça e 

da paz, garantia de prosperidade para o reino. Jung destaca o 

papel arquetípico do pai como o representante do espírito que 

se opõe à impulsividade e, por isso, associa Eros materno e 

Logos paterno (2011, p. 221-222). A figura do rei, como 

também a do pai, apresenta atributos antagônicos, 

representando a benevolência ou a tirania, movido pelo amor 

ou pelo poder opressivo de suas emoções descontroladas. 

Em alguns contos percebe-se a ausência da figura 

masculina ou a sua falta de expressão. Em “As Fadas” e “O 

Gato de Botas”, de Perrault, o pai já é falecido quando a 

história se inicia; em outras narrativas, não é mencionada 

nem a morte, nem a existência de um pai, como em 
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“Chapeuzinho Vermelho” e “Barba Azul”. Em “Cinderela”, o 

pai da heroína é completamente dominado pela esposa, 

figura omissa a ponto de a filha ter consciência de que não 

adianta recorrer a ele contra as maldades da madrasta; ainda 

que não haja referência alguma a uma possível morte do pai, 

ele desaparece do cenário narrativo: é pouco mencionado, 

nada fala e nada faz no desenrolar da história, apenas se casa 

no início da trama. 

O bom desempenho das funções de pai e rei é 

encontrado no pai da princesa Bela Adormecida (que usa de 

seu poder para impedir o cumprimento da maldição da fada, 

mas, uma vez ocorrida, providencia para a filha dormir 

sossegada) e no do príncipe, caracterizado como homem bom. 

No conto “As Fadas”, o rei representa a autoridade e o poder, 

bem como o pai da princesa em “Riquet”. 

O lado negativo do arquétipo, apontando para a 

desordem, o caos, a tirania, a impotência, pode ser 

exemplificado pelo lenhador de “O Pequeno Polegar”, pai 

incapaz de proteger os filhos da fome, lançando-os à 

morte na floresta. 
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Cumpre, porém, destacar o fator econômico como 

principal móvel, ainda que não exclusivo, a justificar a ação da 

personagem: “Para os casais mais pobres da sociedade, o filho 

chega a ser uma ameaça à própria sobrevivência dos pais. Não 

lhes resta, portanto, outra escolha senão livrarem-se dele.” 

(BADINTER, 1985, p. 74). 

Na Idade Média e ainda no século XVII, a mortalidade 

infantil convertera-se em um acontecimento frequente e 

bastante comum, sendo por isso banalizada. Segundo Ariès, a 

indiferença reinante com relação ao destino das crianças 

explica-se pela demografia da época, existindo o “sentimento 

de que se faziam várias crianças para conservar apenas 

algumas” (1986, p. 56). 

O rei pai de Pele de Asno, por outras razões, também 

se inclui no aspecto negativo do arquétipo: rei infantilizado 

pelo pedido da esposa morta (rainha-mãe), teoricamente 

representação de uma anima que impõe condições; 

dominado pela paixão à filha, regride ao estado de jovem 

apaixonado, abdicando dos princípios da racionalidade 

inerentes ao masculino e permitindo a irrupção do aspecto 

negativo do arquétipo do amante, cuja energia termina por 
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se direcionar tanto à própria destruição, quanto a das 

pessoas próximas. Ao final, encontra um objeto de amor 

satisfatório, casando-se com uma viúva. 

As jovens casadoiras que desfrutam de função 

secundária na narrativa expressam certa transgressão ao 

modelo de submissão e bondade encontrado em 

protagonistas. Na condição de jovens, algumas delas atuam 

segundo uma perspectiva de maior autonomia e iniciativa. Em 

“As Fadas” e “Cinderela”, o narrador explicita a percepção da 

madrasta quanto à diferença entre as moças: as filhas, retrato 

da mãe, eram orgulhosas e arrogantes; Cinderela manifesta 

meiguice e bondade nas atitudes. Não há menção às filhas da 

madrasta serem feias, apenas a Cinderela, “cem vezes mais 

bela do que suas irmãs com seus suntuosos vestidos” 

(PERRAULT, 1989, p. 114). Há uma disputa implícita entre as 

irmãs e Cinderela, manifesta nas comparações do próprio 

narrador, na beleza e na superioridade de gestos de Cinderela. 

As filhas da madrasta, referidas pelo narrador como irmãs, 

afastam-se do ideal feminino de bondade, desprezando e 

humilhando a protagonista em várias passagens da história. As 

irmãs só se arrependem dos maus tratos infligidos a Cinderela, 
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pedindo-lhe perdão, quando a reconhecem como a princesa 

desconhecida do baile, futura rainha. 

A rivalidade fraterna pode esconder sentimentos de 

inveja que assinalam a falência no exercício do princípio 

feminino, em diálogo com o animus, restando apenas atitudes 

de brutalidade e arrogância. Para Von Franz, “A inferioridade 

de uma mulher que pensa que precisa admirar os outros e que 

nutre um certo ciúme secreto em relação a eles significa que 

ela é incapaz de assumir seu próprio valor.” (1990, p. 200). 

No conto “As Fadas”, acontece situação semelhante de 

rivalidade fraterna implícita, graças à beleza da caçula, sem 

que o narrador caracterize a outra como feia. A filha mais 

velha, cujo nome é Fanchon, é adjetivada como grosseira, 

descortês, odiosa e infeliz. Quando a fada, disfarçada de rica 

dama, aproxima-se dela e lhe pede um pouco de água, sua 

atitude demonstra arrogância. A personagem tem um destino 

infeliz: mesmo a mãe, que a adorava, a expulsa de casa e ela 

morre sozinha no fundo de um bosque. 

A filha que ousa romper o paradigma social desejável 

de mansidão, bondade, delicadeza e silêncio é punida, 

enquanto à irmã obediente cabe o príncipe encantado e o 
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final feliz, embora ela nada tenha feito para conquistar tais 

prêmios – não há qualquer investimento da heroína na 

realização de algum sonho ou aspiração. A primeira afirma 

seus próprios desejos, cedendo de má vontade às ordens da 

mãe de ir à fonte. A tentativa de se manifestar como sujeito 

de sua própria vida esbarra no valor moral que o conto 

encerra: ela é punida por transgredir, por não se enquadrar na 

meiguice e na bondade exigidas ao feminino. 

Analisando, porém, o perfil feminino em “As Fadas” sob 

o ponto de vista arquetípico, observa-se que há um contato 

desvirtuado com o animus e com a própria feminilidade, 

esfacelando relações humanas significativas e uma busca plena 

de ser em que a feminilidade se encontra com a masculinidade. 

A figura feminina caracterizada por elementos negativos, como 

vaidade, soberba, esperteza ou ambição desmedidas, reproduz, 

em alguns casos, comportamentos estereotipados masculinos, 

culminando com a tentativa de ludibriar e subjugar o outro, 

desenvolvendo um aspecto negativo do animus. A filha boa, 

porém, protagonista da história, carece de desenvolver os 

atributos inerentes ao masculino, o animus, afinal, “Se não é 

justo para uma mulher copiar o homem, é igualmente mal que 



260 

ela seja por demais unilateralmente feminina, pois corre o risco 

de ficar à margem da vida e ser incapaz de enfrentá-la.” (VON 

FRANZ, 2000, p. 95). 

No conto “Riquet”, a bela princesinha estúpida, 

protagonista da história, possui uma irmã mais nova, feia, 

porém inteligente, instaurando-se ciúme e inveja entre elas, 

em momentos diferenciados da intriga. O desfecho da 

princesa feia é completamente ignorado, pois ela é relegada 

ao esquecimento no discurso narrativo, significando o 

desprestígio e a invisibilidade daquelas que não apresentam o 

padrão de beleza exigido, haja vista a inteligência e a 

sagacidade não serem atributos femininos desejáveis – salvo 

se concedidos pelo masculino, como acontece com a heroína. 

A personagem atua próxima à dinâmica da razão, 

demonstrando inteligência nas conversas com os príncipes 

que dela se aproximam; são-lhe retiradas, porém, as 

qualidades da dinâmica do amar. 

O único conto que apresenta uma relação afetuosa e 

cúmplice entre irmãs é “Barba Azul”: no momento de 

perigo, a irmã Ana auxilia a heroína, ameaçada de morte 

pelo marido. Solidária, ela faz sinal aos irmãos para se 
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apressarem, na tentativa de salvar a irmã das garras de 

Barba Azul. O desfecho consagra o prêmio a Ana, com o 

casamento promovido pela protagonista, enriquecida 

graças à herança recebida após a morte do marido. Não há 

rivalidade entre as duas moças, nem inveja, assinalando 

uma integração dos princípios do feminino; o animus, por 

sua vez, apresenta-se simbolicamente bem estruturado por 

meio da ação dos irmãos. 

Observa-se que são reservados, às jovens personagens 

secundárias, finais felizes e infelizes. O primeiro não é 

destinado exclusivamente àquelas que se caracterizam pela 

bondade, como se verifica no caso das irmãs de Cinderela que 

se casam, graças à interferência da heroína, com ricos 

fidalgos, severamente punidas na versão dos irmãos Grimm. A 

irmã da esposa de Barba Azul, porém, recebe merecidamente 

um final feliz, tanto por sua maturidade em não se submeter 

às estratégias de Barba Azul, quanto pela ajuda prestada à 

irmã em perigo. O final trágico acontece para a filha mais 

velha em “As Fadas”, punição que apresenta uma função 

moral. Em “Riquet”, é a filha mais nova, a feia, que 

“desaparece” da história. 
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Em todos os contos analisados, apenas personagens 

secundárias são identificadas por nome próprio: Fanchon, a 

filha orgulhosa de “As Fadas”; Javotte, uma das irmãs de 

Cinderela; Ana, a irmã da esposa de Barba Azul. As heroínas 

podem ser ou não distinguidas por um apelido, como 

Chapeuzinho Vermelho, Gata Borralheira, Pele de Asno. Uma 

possibilidade de leitura é o fato de a ausência de um nome 

favorecer uma maior identificação do leitor com essa 

personagem, o que aconteceria com as principais, tanto pelo 

relevo de que dispõem ao ocuparem a centralidade da 

história, como por configurarem um modelo a ser seguido, 

sendo desejável essa identificação. As personagens 

secundárias terminam sendo alvo mais tênue de atenção, 

logo, podem receber um nome a individualiza-las. 

Se em vários contos as personagens femininas possuem 

irmãs, o mesmo não ocorre com tanta frequência em relação às 

personagens masculinas, diferente do que se vê nos contos dos 

irmãos Grimm. Há irmãos em “Barba Azul”, “O Pequeno 

Polegar” e “O Gato de Botas”. No primeiro, os irmãos são dois 

espadachins, ou um dragão e um mosqueteiro, que matam 

Barba Azul para salvar a irmã da morte, atualizando a dinâmica 
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da ação por meio do arquétipo do guerreiro. Surgem no exato 

momento em que a irmã seria morta e são premiados por ela: 

agradecida, ela lhes compra patentes de capitão. 

Em “O Pequeno Polegar”, os irmãos cumprem a função 

de secundários, existindo para dar maior relevo ao 

protagonista. Vivem, com ele, a saída da casa, o abandono da 

floresta, a aventura e a fuga da casa dos ogros, sendo todos 

eles obedientes à ordem do pequeno irmão. 

No último conto de Perrault a ser focalizado, “O Gato 

de Botas”, atuação inexpressiva desempenham os irmãos do 

filho caçula do moleiro, apenas referenciados ao início do 

conto. A existência deles, porém, espelha e ratifica as 

convenções que cercam a transmissão da herança: ao 

primogênito o moinho, ao segundo o asno, ao caçula o gato. 

Uma vez realizada a partilha, não há mais menção aos irmãos 

em todo o discurso, não sendo eles sequer lembrados quando 

o mais novo enriquece. 

Encerrando este capítulo, trago um fragmento de 

Bettelheim (1980, p. 266-267): 

Recentemente pretendeu-se que os contos de 
fadas descrevem de modo diferente para a 
menina e para o menino a luta contra a 
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dependência infantil e pela aquisição da 
individualidade, e que isto é resultado de uma 
estereotipia sexual. Os contos de fadas não 
apresentam estas descrições unilaterais. 
Mesmo quando se retrata uma menina 
ensimesmada na luta para tornar-se si mesma, 
e o menino lidando agressivamente com o 
mundo externo, os dois juntos simbolizam os 
dois modos com que temos de lidar para 
conseguir a egoicidade: aprendendo a 
entender e dominar o interior tanto como o 
mundo externo. Neste sentido os heróis 
masculinos e femininos são novamente 
projeções em duas figuras diferentes de dois 
aspectos separados (artificialmente) do mesmo 
processo pelo qual todos têm de passar ao 
crescer. Embora alguns pais de espírito 
prosaico não o percebam, a criança sabe que, 
independente do sexo do herói, a estória se 
refere aos problemas dela. 



 

 

–

–
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“Conta a lenda que dormia 
Uma Princesa encantada 
A quem só despertaria 
Um Infante, que viria 
De além do muro da estrada.” 

Fernando Pessoa. “Autobiografia”. 

Princesas e príncipes habitam as páginas dos contos de 

fadas, exercendo fascínio ainda hoje nos leitores. Castelos e 

aldeias medievais despertam a imaginação de crianças, 

especialmente se houver uma floresta encantada por perto! 

Um certo ideal de perfeição cerca as personagens, mesmo que 

os contos apresentem princesas degradas à condição servil, 

trajando roupas condizentes a essa circunstância, e príncipes 

que nem sempre executam ações guerreiras, enfrentando, 

destemidos, o perigo. A marca de excelência e de heroicidade, 

porém, acompanha princesas, príncipes e seus futuros 

consortes, mesmo que não possuam título nobiliárquico. Essas 

personagens acionam as engrenagens da trama narrativa e 

constituem um arquétipo ligado à perfeição. 

Incluímos, neste capítulo, os contos tecidos à roda de 

“Pele de Asno”, “Cinderela”, a “Bela Adormecida” e “Barba 

Azul”. As princesas escondem sua nobreza (de alma ou de 

classe social) sob uma aparência degradada: Pele de Asno 
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apresenta-se extremamente feia devido à capa que a esconde, 

camuflando a beleza com a sujeira; Cinderela é a Gata 

Borralheira, vestida de trapos e vivendo em meio à sujeira das 

cinzas do borralho; a Bela Adormecida – única do trio a não 

realizar tarefas condizentes à função de serviçal – dorme, 

como se estivesse, durante cem anos, morta, enquanto a 

esposa de Barba Azul por pouco não passou a essa condição, 

assassinada pelo marido. Todas camuflam sua “alma” e até a 

própria identidade, evidenciando uma trajetória de 

amadurecimento, que perfaz o caminho da jovem ingênua à 

condição de mulher ao culminar com o casamento – ou com o 

fim dele, em que novas perspectivas se abrem. Cada uma é 

“Princesa encantada/ A quem só despertaria/ Um Infante, que 

viria”. (PESSOA, 1976, p. 181). 

Os príncipes, por seu turno, nem sempre atualizam a 

dinâmica da ação, demonstrando impetuosidade e coragem. 

O encontro da princesa que dormia com o infante vindo de 

longe parece assinalar a integração da feminilidade e da 

masculinidade por meio do despertar para um estágio mais 

amadurecido que, simbolicamente aponta, no poema de 

Pessoa, para duas faces de uma mesma moeda, pois “vê 
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que ele mesmo era / a Princesa que dormia.” (PESSOA, 

1976, p. 181). 

5.1. “PELE DE ASNO”, DE SUBTERFÚGIOS E SOBREVIVÊNCIA 

A origem da história “Pele de Asno” é bem antiga. No 

século XVI, Noel Du Fail menciona “Cuir d’asnette” em sua 

obra Contes d’EutrapelI, como uma das narrativas contadas 

outrora, como distração, ao pé do fogo. O autor (não 

nomeado) das notas em apêndice à edição dos contos de 

Perrault (1989, p. 271-273) lista algumas obras anteriores a 

este escritor que trazem alguma referência à história, como 

Oudin, em Curiosités françaises, citando Cuir d’asnon ao lado 

da Cegonha, do Lobo e da Carochinha; Scarron, no capítulo VIII 

do Roman comique, assinalando a frequência com que a 

narrativa era imitada, e La Fontaine, ao registrar em versos o 

prazer que sentiria se Pele de Asno lhe fosse contada. 

Alguns autores identificam, no conto, origens míticas 

(evidenciadas nos vestidos da princesa) ligadas à natureza ou à 

temática do incesto: “a heroína de Pele de Asno seria a aurora 

perseguida pelo pai, que, como os deuses mitológicos, cobiça 

possuir a filha” (COELHO, 2003, p. 106). 
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5.1.1. Apresentação das histórias, com apoio em Perrault e 

nos Grimm, incluindo Basile 

O conto “Pele de Asno” (1989, p. 153-180; 2007, p. 

53-70; 2016, p. 77-119) ou “Pele-de-Burro” (1977, p. 51-70) 

foi escrito por Perrault em verso, juntamente com “A 

Paciência de Grisélidis” e “Os Desejos Ridículos”, reunidos 

na publicação de 1695, com prefácio assinado pelo próprio 

autor. Nos irmãos Grimm, encontra-se “Pele-de-Asno” 

(2006b, p. 161-168) ou “Mil Peles” (2012, p. 306-311, tomo 

1). O escritor Giambattista Basile, anterior a Perrault, 

introduz o conto “A Ursa” (2018, p. 205-212) em sua obra, o 

sexto da Segunda Jornada. 

As histórias relacionadas ao conto “Pele de Asno”, de 

Perrault, apresentam, em todas as variantes, o disfarce 

utilizado pela protagonista, podendo ser uma pele de um ou 

mais animais, uma capa, um vestido confeccionado de 

madeira ou mesmo a aparência suja. Essa cobertura torna-se 

um elemento distintivo e identificador do ciclo Pele de Asno, 

presente em alguns títulos dos contos. Sílvio Romero (1954, p. 

79) assinala, como elementos distintivos do ciclo: 

o amor incestuoso do rei, os três trajes 
maravilhosos, o baile com o príncipe, a 
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identificação da falsa criada por meio de uma 
joia deixada cair no doce, bolo, sopa feita para 
o rapaz que adoecera de amor. 

O início das histórias sofre pequenas variações: ora é 

uma família constituída de rainha, rei e filha vivendo em 

harmonia e felicidade, vivência interrompida pela doença da 

rainha que, antes de morrer, cria algum obstáculo à futura 

união do marido; ora a personagem masculina já está viúva ao 

começar a narrativa, sendo geralmente a madrasta o 

elemento a deflagrar a complicação no enredo. 

Na história de Perrault, semelhante à dos irmãos 

Grimm, a rainha pede ao marido que jure só se casar com uma 

princesa mais bela e mais virtuosa que ela, casamento 

necessário por ela não lhe ter dado um filho varão. 

O narrador intervém para sugerir a possibilidade de a 

rainha ter pedido tal coisa por acreditar ser impossível existir 

no mundo alguém que se igualasse a ela, forma de garantir de 

o rei jamais voltar a se casar. As palavras do narrador 

evidenciam a despreocupação da rainha quanto ao destino da 

filha nas mãos de uma madrasta, acentuando tanto a vaidade 

pessoal, quanto o sentimento de posse sobre o rei. A 

dificuldade em atender à exigência da esposa conduz à 
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tentativa de incesto: o pai volta seus olhos para a beleza da 

filha, tentando desposá-la. 

Após o sofrimento com a perda da esposa, o rei é 

pressionado a se casar para garantir a linhagem real. A 

narrativa expõe os critérios de sucessividade ao trono, 

definidos pelo poder masculino que impera na sociedade 

retratada na narrativa: o rei precisa de um herdeiro homem, 

pois a infanta poderia ser conduzida ao reino do marido, ou, 

caso este se estabelecesse no reino dela, os filhos ligar-se-

iam à ascendência paterna, podendo acarretar guerras com 

os povos vizinhos. 

Duby assegura que “Não há necessidade de sublinhar a 

importância dos vínculos de parentesco na sociedade chamada 

feudal.” (1989, p. 103), que também apresenta, como traço 

específico, a estrutura de linhagem. Os vínculos de sangue 

continuam a funcionar como elo entre as pessoas, mesmo 

novas relações humanas se desenvolvendo com o feudalismo, 

como a vassalagem. A linhagem de que o cavaleiro descende 

tem ainda um papel relevante na estrutura social da época: “As 

narrativas medievais são obsedadas pelos problemas da 
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ascendência, pela função do filho e pela importância quase 

obsessiva das relações pais-filhos” (DUBY, 1990, p. 336). 

Em Perrault, ao voltar os olhos para a filha, o rei 

consulta um velho druida que, movido por interesses próprios, 

aprova o casamento. O discurso narrativo, porém, refere-se ao 

fato como “terrível proposta”, “crime” (1989, p. 160), 

“vontade tão demente”, “erro insensato” (2007, p. 57), 

“horrível proposta”, “crime”, “bizarro projeto” (1977, p. 160). 

A referência ao velho druida evidencia a ligação com o 

substrato céltico pagão, de certa forma “demonizado”, tanto 

por concordar e ratificar um procedimento considerado 

moralmente incorreto segundo os valores cristãos e os civis 

legalmente constituídos na sociedade daquela época, quer por 

sua motivação centrar-se em interesses pessoais, abdicando 

da imparcialidade necessária a um julgamento. 

Ao abordar a constituição da família medieval, Georges 

Duby destaca a importância da endogamia entre os 

casamentos, propensão a “encontrar esposas entre as primas, 

entre a descendência de um mesmo ancestral, entre os 

herdeiros do mesmo patrimônio” (1989, p. 16), como 

estratégia para evitar a fragmentação da terra. Contra essa 



273 

tendência levanta-se o poder da Igreja que, por um lado, 

amplia a liberdade de “escolha individual” (também 

questionada por Duby), mas por outro a restringe ao tentar 

“impor uma noção desmesuradamente larga do incesto, 

quando multiplica os impedimentos em razão da 

consanguinidade e de toda forma de parentesco artificial” 

(DUBY, 1989, p. 18). A união era considerada incestuosa até o 

sétimo grau, devendo ser dissolvida mesmo se já consumida. 

No século XII, o incesto foi preterido em função da stabilitas, 

enfatizando-se a indissolubilidade do casamento (problema de 

Deus), enquanto a consanguinidade é um problema da carne. 

A proibição do incesto reduz-se para o quarto grau de 

parentesco no quarto Concílio de Latrão (1215). 

Na narrativa dos irmãos Grimm, os conselheiros se 

opõem ao casamento do pai com a filha e tentam, em vão, 

fazer com que o rei desista da ideia. A reação da princesa 

diante da decisão paterna é de horror, considerando tal 

união uma heresia. 

Em Perrault, a oposição manifesta-se apenas na 

vontade da princesa, contrária ao enlace. Sem obter sucesso 

junto ao pai, procura sua madrinha, a Fada dos Lilases. 
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Orientada por ela, a princesa pede ao pai, como presente de 

casamento, coisas aparentemente impossíveis, como vestidos 

das cores do tempo, da Lua, do Sol e, por último, a pele do 

asno que evacuava ouro, garantia da riqueza daquele reino, 

animal amado pelo rei. A fada, de tudo sabedora, não 

imaginou que o rei pudesse concretizar tais pedidos e se 

envergonha de seu fracasso. 

Aparentemente, pode-se ler a vergonha da fada, por ver 

suas expectativas e ideias frustradas, como a impotência de um 

ser superior – que também remete à herança céltico-bretã – 

diante da louca paixão do rei pela filha, capaz de realizar atos 

insanos, como matar o asno, e obter coisas aparentemente 

impossíveis, como os vestidos. Face ao inevitável casamento e 

ao desespero da princesa, a fada aconselha-a a fugir, disfarçada 

sob a pele de asno e com o rosto coberto de fuligem. A fada 

madrinha oferece-lhe uma varinha para ser usada quando 

necessário e permite que roupas e joias da princesa a sigam por 

baixo da terra, garantindo-lhe a possibilidade futura de 

recuperar não só a aparência, como o estatuto de nobreza de 

que a heroína desposa. 



275 

A princesa dos Grimm é descrita como esperta e, sem 

orientação explícita de quem quer que seja, pede ao pai três 

vestidos para ela – um tão dourado quanto o sol, outro tão 

alvo quanto a luz e o terceiro, tão cintilante quanto as estrelas 

– e um manto confeccionado com pedaços de peles de 

diferentes animais do reino. Tendo obtido o que deseja, a 

princesa não hesita em mentir para concretizar os próprios 

planos: ela informa ao pai que se casará com ele no dia 

seguinte, mas reúne alguns objetos de ouro (um anel, uma 

roca e uma bobina, “presentes que recebera do rei, seu noivo” 

(GRIMM, 2012, p. 307), e os três vestidos, guardando-os numa 

noz, escurece o rosto e as mãos com fuligem, cobre-se com o 

manto de mil peles e foge do castelo. 

Em todas as narrativas, a heroína empreende a 

viagem (elemento estrutural invariante proposto por Propp, 

2003), abandonando a casa paterna, geralmente fugindo à 

união com o pai pelos laços do casamento ou à perseguição 

da madrasta. Os três vestidos suntuosos, cujas cores ligam-

se à natureza, indicam simbolicamente um percurso 

marcado pela valorização do natural e o afastamento de 
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valores culturais que, no entanto, serão recuperados ao 

resgatar sua identidade nobre. 

A heroína chega a um reino distante, envolta na pele e 

disfarçada em sua aparência, o que a transforma em uma 

moça muito feia e suja. Lá, consegue empregar-se como 

criada, executando tarefas humildes, por vezes sendo 

humilhada, degradada em sua condição inicial de princesa ou 

filha de um homem rico, aproximando-se a história do ciclo da 

Gata Borralheira. 

Na história de Perrault, ela chega a uma das granjas de 

um rei onde precisam de alguém disposto a enfrentar a sujeira 

de porcos e galinhas e aceita o trabalho, condizente com a 

forma como se apresenta: suja e de aparência repugnante 

graças à pele de asno. Apesar de ser inicialmente alvo da 

zombaria da criadagem, ela adquire o respeito especialmente 

da granjeira pela forma como executa suas tarefas. 

Nos Grimm, a princesa caminha durante toda a noite e 

chega a uma imensa floresta, escondendo-se no tronco oco de 

uma árvore, espécie de útero materno no qual se refugia para 

dali renascer com outra identidade. O rei daquele lugar, 

caçando, aproxima-se do local e desconfia de que há um animal 
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escondido na árvore, visto seus cães não se afastarem do local. 

Envia seus caçadores que retornam dizendo haver um bicho 

muito estranho dormindo ali. Cumprindo ordens reais, os 

caçadores prendem e amarram o estranho ser à carruagem, 

quando percebem se tratar de uma jovem. Ela é conduzida ao 

palácio, amarrada na parte traseira da carruagem. Lá chegando, 

recebe o nome de Mil Peles e a incumbência de trabalhar na 

cozinha, pegar lenha e água e varrer as cinzas, passando a 

morar em um minúsculo cômodo embaixo da escada, onde não 

penetra a luz solar. Adquire, portanto, uma nova identidade. 

Como desempenha com capricho os seus afazeres, o cozinheiro 

passa a protegê-la. Antes de dormir, ela precisa ainda ir ao 

quarto do rei, retirar-lhe as botas: ao remover uma, ele sempre 

joga a outra na moça. 

A princesa, nas duas narrativas, ainda que ratificando o 

ideal proposto para o feminino em tempos tão antigos – é 

bela, jovem e doce –, mostra-se senhora de seus desejos, não 

se submetendo ao desejo do pai. De certa forma vai ser 

punida nas histórias, como se fosse culpada de ser bela e ter 

provocado a paixão paterna: é degradada de sua condição de 

princesa à criada, aceitando realizar as tarefas mais 
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humilhantes, tal qual a Gata Borralheira, espécie de expiação 

por crime algum cometido. 

Estabelecida a heroína nessa nova situação, é hora de a 

história dar nova guinada, afinal, a criada esconde uma 

princesa que precisa se revelar, resgatando sua posição social 

por meio de estratégias a conduzi-la ao encontro de quem 

detém o poder, consorte à altura de sua condição, seja ele rei 

ou filho de rei. A heroína dá-se a conhecer ao príncipe ou rei, 

o que ocorre por ser vista usando um dos vestidos, quer em 

seu quarto ou em festas promovidas nesse reino, sempre 

durante três dias. Ao recuperar a sua bela aparência, 

conquista o amor do príncipe/rei, que adoece, na maioria das 

versões, por desconhecer a identidade e o local onde 

encontrar a moça por quem se apaixonara. 

A partir deste ponto, as histórias se dividem ainda em 

duas possibilidades: a) a heroína prepara um alimento para o 

amado em que deposita uma joia, trazida por ela quando de 

sua partida da casa paterna ou que lhe havia sido dada pela 

personagem masculina em sinal de amor; b) a bela heroína, 

interrogada pelo príncipe/rei, afirma ser de diferentes terras 
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em que se identifica o elemento utilizado por ele para 

maltratá-la na condição humilde. 

No conto de Perrault, ao se ver refletida nas águas de 

uma fonte, a princesa se assusta com sua aparência, lava rosto 

e mãos, terminando por se banhar naquelas águas cristalinas. 

Segundo Marie-Louise Von Franz (1993), o motivo do banho 

nos contos de fadas liga-se à ideia de limpeza e purificação, o 

que remete ao batismo cristão. Acrescenta ainda que o banho 

e, em especial, a água, referem-se a um retorno ao 

inconsciente a fim de aspectos não pertencentes ao ser serem 

eliminados, assinalando renovação. A narrativa afiança a alegria 

da princesa em se ver tão bela, o que indica a recuperação não 

só de sua própria aparência, como o início de um processo de 

“cura” do estágio degradado anterior, assumindo a própria 

identidade. Assim, ela passa a usar, aos domingos e dias de 

festas, os lindos vestidos que levara, enfeitando também seus 

cabelos e reafirmando sua autoestima: 

Em muitos cultos misteriosos, a verdadeira 
mudança da personalidade expressa-se através 
da mudança de roupas. [...] as roupas 
representam usualmente uma atitude que a 
pessoa quer manifestar aos que a cercam. 
(VON FRANZ, 1993, p. 117) 
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Diferentemente do conto de Perrault, em que a 

princesa empreende o resgate da própria identidade 

inicialmente baseada em si e não no outro, na história dos 

Grimm a motivação para ela recuperar a antiga aparência 

deve-se ao baile, onde acredita poder rever seu amado noivo, 

a quem a narrativa não se referira até então. Pede ao 

cozinheiro para admirar a festa, escondida atrás da porta, e 

ele lhe concede meia hora. Mil Peles se dirige a seu quarto, 

remove a fuligem do rosto e das mãos, coloca de lado o manto 

de peles e se arruma com o vestido que brilha feito o sol, 

guardado na noz. Os convidados abrem passagem a tão linda 

dama e o rei dança com ela, convencido de ver a sua querida 

noiva. Decide perguntar-lhe sobre sua identidade ao fim da 

dança, mas a princesa rapidamente se retira do local, voltando 

a seu cômodo, onde readquire a suja imagem de Mil Peles. 

Em Perrault, o príncipe, ao passar pela granja, vê a 

princesa pelo buraco da fechadura, vestida com o vestido da 

cor do sol, dela enamorando-se perdidamente. A descrição da 

princesa realça os atributos valorizados à época: “quão 

transtornado ficou ao ver aquela princesa tão linda e tão 

ricamente vestida, cuja aparência nobre e recatada o fez supor 
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tratar-se de uma divindade.” (1989, p. 171). Buscando saber 

quem era aquela dama, informam-lhe tratar-se de Pele de 

Asno, uma criatura miserável e desprezada, por ser imunda, 

aponto de ninguém lhe dirigir a palavra ou a olhar, descrição 

que não combina com a imagem por ele vista. 

O narrador, em Perrault, desloca seu foco para o 

príncipe: “a efervescência de seu sangue, provocada pelo 

ardor da sua paixão, causou-lhe nessa mesma noite uma 

violenta febre, que em breve o reduziu a um estado de 

extrema fraqueza” (1989, p. 172). A fim de salvar o filho, 

“doente de amor”, o rei e a rainha dizem-lhe ser capazes de 

qualquer ação para curá-lo, ao que o príncipe responde 

pedindo um bolo feito por Pele de Asno. Nova descrição de 

Pele de Asno surge na história, agora em resposta ao pedido 

de esclarecimento da rainha: “um dos mais horríveis bichos 

depois do lobo; é uma criatura imunda, de pele negra de 

sujeira” (1989, p. 175). Apesar disso, a rainha ordena que tal 

figura prepare um bolo para o príncipe. 

O narrador, em focalização interventiva, lança a 

suspeita de que a princesa estaria interessada no príncipe, 

pois teria percebido a presença dele quando ele a viu pela 
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fechadura: Pele de Asno espiou pela sua janelinha e “viu um 

príncipe tão jovem, tão belo e tão bem constituído, que sua 

imagem permaneceu na sua mente” (PERRAULT, 1989, p. 175-

176). Beleza, juventude e constituição física são também 

características dos príncipes pela perspectiva da personagem 

feminina. A fim de não deixar dúvidas sobre a intenção da 

princesa de tirar proveito daquela oportunidade, o narrador 

afiança que, seja por já o conhecer, seja por ter ouvido 

grandes elogios sobre o príncipe, Pele de Asno encanta-se com 

a possibilidade de se dar a conhecer, esmerando-se na 

preparação do alimento pedido. 

Com o intuito de realizar a tarefa confiada, a princesa 

executa inicialmente um ritual que implica, em primeira 

instância, se apropriar de sua identidade, exercício já 

efetivado por ela em seus dias livres. O primeiro passo é a 

certeza de reclusão e fechamento em relação ao mundo 

exterior, segurança encontrada em sua choupana, espécie de 

casulo protetor onde pode assumir sua verdadeira aparência, 

sendo quem realmente é. Depois, livra-se da pele de asno que 

lhe serve de disfarce e proteção, mas lhe confere uma 

aparência tão miserável que lhe valeu a identidade de Pele de 
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Asno. Ela lava rosto e mãos, penteia os cabelos, veste roupas 

prateadas e só então se dedica a preparar o bolo, com os 

melhores ingredientes, efetivando uma espécie de 

transformação alquímica operada no alimento e nela própria. 

Em outro sentido, a transformação de Pele de Asno em 

princesa é semelhante ao processo de metamorfose existente 

em muitas narrativas do maravilhoso, processo que diz 

respeito, por definição, à mudança da forma externa: 

príncipes, princesas e plebeus podem ser transformados em 

animais e, com menos frequência, em outros elementos da 

natureza, como árvores, montanhas ou lagos (COELHO, 2000, 

p. 177). A heroína, na aparência de Pele de Asno, adquire um 

aspecto pouco humano, sendo mesmo comparada a horrível 

bicho, pior que o lobo. 

Ao preparar a massa do bolo, o anel depreende-se de 

seu dedo e o narrador interventivo de Perrault não perde a 

oportunidade de insinuar que tal fato pode ter acontecido de 

forma planejada pela princesa, deixando igualmente em 

aberto a possibilidade de ter se dado por outra razão. O 

narrador lança a possibilidade da astúcia feminina, pois é por 

meio desse objeto, encontrado pelo príncipe, que Pele de 
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Asno é chamada ao castelo: o anel, tal qual o sapatinho na 

história de Cinderela, funciona como critério de eleição da 

futura esposa, marca de distinção intrínseca a uma joia, que só 

poderia pertencer a alguém da nobreza, e por indicar a 

delicadeza de um dedo fino, diferente das mãos grossas de 

mulheres rústicas, acostumadas ao trabalho. Mesmo as 

marquesas e baronesas não preenchem o requisito necessário 

de conseguir colocar o anel. É o príncipe quem pede a 

presença de Pele de Asno, obtendo a aquiescência do rei, seu 

pai. Ao ver, porém, a moça envolta na horrível pele, o 

príncipe, espantado, não a reconhece, sentindo-se 

entristecido e confuso por ter se enganado, mas, mesmo 

assim, experimenta o anel que cabe à perfeição no dedo da 

moça. No momento em que a princesa se revela como tal 

diante dos presentes, deixando cair a pele a recobri-la, a Fada 

dos Lilases aparece e conta a história e a origem nobre da 

moça aos pais do príncipe, assegurando o merecimento 

pessoal e social de uma aparente serva à condição de futura 

rainha. O final da história garante a reconciliação da princesa 

com seu pai que, já casado, comparece ao casamento da filha 

com o príncipe. Por seu turno, o rei paterno passa o trono ao 

filho e o coroa rei. 
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Na narrativa dos irmãos Grimm, desejando espiar o 

baile, o cozinheiro pede à moça para preparar um caldo para o 

rei. Ela prepara uma sopa de pão, coloca-a num prato, 

juntamente com o anel de ouro recebido do rei. Ao final do 

baile, ele toma a sopa, que lhe parece deliciosa, e repara no 

anel, reconhecendo a sua aliança de noivado. Chama o 

cozinheiro a fim de obter uma explicação para o ocorrido, 

descobrindo que a sopa fora preparada por Mil Peles. A moça 

é levada a sua presença e, inquirida sobre quem é e como 

obteve o anel, responde: “Sou apenas uma pobre criatura, 

órfã de pai e mãe, não tenho nada e não sirvo para coisa 

alguma a não ser para que me joguem botas na cabeça, e 

também não sei nada sobre um anel.” (2012, p. 309-310). A 

resposta da moça não esclarece o rei, mas evidencia a 

condição serviçal dela, aparentemente introjetada, e os maus 

tratos recebidos dele. Tudo se repete no segundo baile, 

acontecido tempos depois, com Mil Peles usando o vestido de 

lua e deixando cair a roca dourada na sopa. No terceiro, usa o 

vestido de estrelas e durante a dança o rei introduz 

sorrateiramente um anel no dedo da moça. Como ultrapassara 

a meia hora permitida, a princesa troca rapidamente de 

roupa, mas esquece de pintar um dos dedos. Prepara a sopa e 
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coloca, no prato, a bobina dourada. O rei, tal como suspeitara 

das outras vezes, tem agora certeza de que sua noiva está por 

perto. Mil Peles é chamada à presença do rei e, ao tentar se 

retirar, o rei percebe o dedo não pintado e o anel, colocado 

por ele. O rei arranca o manto de Mil Peles, deixando aparecer 

os cabelos dourados da moça, e a identifica como sua amada 

noiva. O cozinheiro é regiamente gratificado, o casamento do 

rei com a princesa se realiza, “e os dois viveram felizes até 

morrerem.” (2012, p. 311). 

O conto “A Ursa”, de Giambattista Basile, focaliza a 

história de um rei cuja esposa, antes de morrer, exige que o 

marido não se case mais, salvo se encontrar uma mulher tão 

bela quanto ela, sob pena de amaldiçoá-lo eternamente. 

Morta a mulher, ele procura outra que cumpra os requisitos 

de beleza, mas só encontra a filha. Desesperada, Preziosa, a 

princesa, recebe a orientação de uma velha: quando o pai a 

procurar, ela deve colocar o graveto recebido da velha na 

boca, transformando-se em uma ursa e fugindo para o 

bosque, onde um belo destino lhe está reservado. A velha 

ainda lhe orienta a, desejando voltar à condição humana, 

retirar o graveto da boca. 
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A princesa age conforme a velha senhora a aconselhou 

e metamorfoseia-se em ursa. No bosque, surge o filho do rei 

de Aguacorrente. Vencido o susto, ele se encanta pelo animal, 

pacífico, alocando-o nos jardins do palácio real. 

Com a ausência de todos, Preziosa retorna à forma 

humana, penteando seus cabelos, momento em que o príncipe 

se dirige à janela para ver a ursa. Estarrecido com a beleza da 

jovem, ele vai ao jardim, mas só encontra o animal. O príncipe 

aciona a dinâmica do amar, completamente frágil diante da 

imagem que, de certa forma, deve contemplar a sua anima: o 

príncipe “teve uma grande melancolia, em quatro dias caiu 

doente” (2018, p. 209), chamando sempre pela sua ursa. 

A mãe, acreditando no fato de o animal ter causado 

algum dano ao filho, determina a sua morte, mas os criados 

soltam a ursa no bosque, poupando-lhe a vida. Desesperado 

com a notícia, o príncipe ouve dos criados o que acontecera, sai 

em busca da ursa e aloja-a em um quarto. A fala do príncipe 

denuncia a certeza de, por baixo da pele de ursa, esconder-se a 

beleza feminina de um tesouro ímpar, ao mesmo tempo em 

que proclama sua falência física pela paixão a corroê-lo, 

tentando persuadir a ursa a se mostrar como mulher: 
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Eu morro faminto, perdido e apequenado por 
essa beleza e você é testemunha de que 
estou reduzido a um terço como vinho 
fervido, que sou só pele e ossos, que a febre 
se costurou em minhas veias com fio duplo! 
(BASILE, 2018, p. 210) 

Com o prognóstico médico de morte do filho, a mãe 

lhe pergunta sobre a origem de tanto sofrimento, que 

igualmente a destrói. O príncipe pede-lhe a permanência da 

ursa em seu quarto, para cuidar dele e preparar a sua 

comida. Mesmo considerando tal pedido ser fruto de delírio 

do filho, a rainha introduz o animal no quarto e, para sua 

surpresa, a ursa prepara os alimentos trazidos pela rainha, dá 

de beber ao príncipe, ajeita e enfeita a cama com flores, 

despertando a gratidão materna. 

Próxima etapa, o príncipe anuncia à mãe a necessidade 

de dar um beijo na ursa ou perde a respiração. Angustiada 

com a possibilidade de desmaio do filho, ela consente. No 

momento em que o príncipe beija as faces da ursa, o graveto 

se desloca e ela recupera a sua forma de princesa, contando 

sua história à rainha e ao príncipe. A rainha considera-a “boa e 

honrada moça” (2018, p. 211), abençoando a união dela com 

o filho, celebrada com muitas festas e alegria. A história de 
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Basile se encerra com uma moral: “quem faz o bem sempre 

merece o bem” (2018, p. 212, grifo do autor). 

O conto do escritor napolitano não apresenta os 

pedidos da princesa, ao pai, dos três vestidos e da pele em 

que se esconde ao fugir do castelo. A princesa é a própria 

artífice de sua transformação, de acordo com a mediação da 

velhinha que lhe socorre. 

A metamorfose, nessa narrativa, implica a mudança de 

forma física e de espécie, passando a heroína de humana à 

condição animal. Mesmo como ursa, a personagem mantém as 

características próprias de sua identidade original, apenas 

assumindo a aparência assustadora de um animal selvagem, de 

grande porte, forma de se defender do assédio masculino 

paterno. Sentimentos, caráter e racionalidade são elementos 

preservados, garantindo à heroína o poder e o livre arbítrio para 

retornar à forma primeva quando o desejasse. Tampouco 

aparecem outros elementos definidores do ciclo apresentados 

por Sílvio Romero, como o baile com o príncipe. Índices a ligar as 

histórias são: o desejo incestuoso do rei-pai; a necessidade de 

fuga da princesa, camuflada em sua aparência (no que lhe 

aderem “peles” a disfarçar sua identidade bela e nobre); o 
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preparo do alimento para o príncipe desfalecido por amor; a 

revelação final do passado da princesa, justificando a condição 

animal ou servil em que se encontrava, bem como sua aparência 

destituída de beleza; o casamento da princesa e do príncipe. 

5.1.2. Variantes da história em Portugal e no Brasil 

Encontramos algumas versões do conto “Pele de Asno” 

em narrativas populares portuguesas: “Pele-de-Cavalo” (1999, 

p. 135-136), recolhida por Adolfo Coelho, “Linda Branca”, de 

Teófilo Braga (1998, p. 145-146), e “A Princesa que não queria 

casar-se com o pai”, de Consiglieri Pedroso (1985, p. 127-132). 

No Brasil, a história também circulou, com registros realizados 

por Sílvio Romero, conto “Dona Labismina” (1954, p. 74-79; 

2008, p. 57-59), e Câmara Cascudo, “Bicho de Palha” (2004, p. 

46-50) e “Almofadinha de Ouro” (2004, p. 65-66). 

Apresentamos abaixo um breve resumo das histórias, cada 

qual em parágrafo único. 

Na antologia de contos portugueses de Adolfo Coelho, 

o conto “Pele-de-Cavalo” (1999, p. 135-136) nos apresenta um 

rei já viúvo, com três filhas. Ele deseja casar-se com uma 

mulher para quem as filhas do primeiro casamento são um 

estorvo. O rei, a fim de contentar a dama, deixa as três numa 
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torre, alimentando-as somente até ele se casar. Abandonadas 

e com fome, a mais velha sugere às irmãs que a matem e 

comam, mas morre logo em seguida; repete-se o mesmo com 

a segunda filha, restando, ao final, apenas a caçula, sem 

referência explícita à antropofagia sugerida. Esta, subindo ao 

alto da torre e vendo um navio no mar, acena com um lenço e 

os marinheiros recolhem-na, não sem antes ela arrumar a 

roupa das irmãs, que leva consigo. A protagonista chega a 

outro local, encontrando ocupação com uma velha a quem 

pede ajuda para se manter. A personagem lhe propõe fazer a 

tarefa que desempenhava – carregar água para a casa do rei –, 

o que a moça aceita, passando a morar com a dita senhora e a 

usar um vestido feito com uma pele de cavalo, valendo-lhe a 

alcunha de Pele-de-Cavalo. Um criado do rei convida a moça a 

ficar na casa, a fim de ver o baile que o rei dará com a 

intenção de, ao fim do terceiro, oferecer um anel para sua 

futura esposa. Pele-de-Cavalo aparentemente desdenha do 

convite, dizendo não se importar com a festividade, 

preferindo ficar com a sua velha, mas retorna à sua casa onde 

se arruma para cada baile com os três vestidos que possui (os 

das irmãs e o seu). Essa sequência narrativa se repete ao 

longo dos três bailes, com o rei escolhendo-a como par e a 
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quem dá o anel, no terceiro dia. O rei, por desconhecer a 

identidade da moça escolhida, adoece e ela toma 

conhecimento do fato por meio da enfermeira que cuida dele. 

Aproveitando-se da circunstância de a enfermeira levar um 

caldo ao rei, a heroína disfarçadamente coloca o anel recebido 

no caldo. O rei, ao tomar a sopa, descobre a joia e desconfia 

de quem poderia tê-la colocado ali. Manda chamar Pele-de-

Cavalo e lhe pergunta quem havia lhe dado aquele anel, uma 

vez que não reconhece nela a princesa com quem dançara. Ela 

pede-lhe um tempo, vai para casa, onde se asseia e muda suas 

roupas, apresentando-se novamente ao rei, que a reconhece 

como a dama do anel. A princesa revela ser também a 

responsável por colocar o anel no caldo e assume a identidade 

de Pele-de-Cavalo, deixando o rei desconcertado e sem 

entender o que acontecera. Tudo se esclarece, porém, quando 

ela conta a sua história e o rei se casa com ela. 

A história de “Linda Branca”, de Teófilo Braga (1998, p. 

145-146), inicia-se com um pai já viúvo, homem muito rico, e 

uma filha muito bela, cujo nome intitula o conto. A moça, 

porém, lastima sua beleza, por todos a desejarem, sem 

menção específica ao pai. Segue-se a sequência do pedido dos 
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três vestidos ao pai – azul cinzento, azul prateado e azul 

dourado – e a transformação da protagonista em uma moça 

feia, por desejo próprio, graças a uma vara de condão que 

possui. Ela veste uma peliça e uma máscara muito feia, 

abandonando o lar paterno. Chega a um palácio de um rei 

solteiro, onde se emprega como criada, mas não há descrição 

das atividades a que se dedica. Os moradores da cidade 

preparam uma grande festa, que dura três dias. Linda Branca 

pede, a cada dia, autorização ao rei para ir à festa, recebendo 

dele não só uma negativa como a ameaça de lhe atirar uma 

bota, no primeiro dia, açoitá-la com uma vergasta e lhe dar 

com uma toalha, nos dias subsequentes. A protagonista, 

porém, não desiste de seu intento e vai à festa durante os três 

dias, usando os vestidos que levara consigo e obtendo, com 

sua vara de condão, um carro para conduzi-la ao local da 

festividade. Quando o rei lhe pergunta de onde ela é, a moça 

responde que da terra da bota no primeiro dia de festa, da 

vergasta e da toalha nos outros dois. Não há menção a baile. 

O rei adoece por não saber de onde era tão linda moça e 

convida amigos para passearem à volta do palácio, de onde 

eles avistam uma bela moça em uma das janelas, o que se 

repete no dia seguinte. O rei tenta descobrir, em vão, quem é 
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a moça. O narrador expressa o conhecimento de Linda Branca 

sobre a doença do rei e a intencionalidade de se pôr à janela, 

trajando os vestidos usados na festa. No terceiro dia, o rei, à 

espreita, vê a moça e corre ao aposento em que ela se 

encontra, chegando a tempo de ver a barra do vestido de 

festa usado por baixo da peliça. O rei ordena-lhe que retire a 

veste, ela obedece, surgindo a linda dama da festa diante 

dele. A protagonista revela o motivo de seu comportamento, 

contando toda a sua história ao rei, e os dois se casam. 

A narrativa “A Princesa que não queria casar-se com o 

pai”, encontrada nos Contos populares portugueses, de 

Consiglieri Pedroso (1985, p. 127-132), inicia-se com um rei e 

uma rainha. Ela morre logo em seguida, mas antes deixa um 

anel sobre a mesa, afirmando que a nova esposa do rei será 

aquela em quem o anel couber. A princesa vê o anel, 

experimenta-o, dizendo ao pai lhe servir muito bem. Diante 

disso, o rei participa à filha a intenção de se casar com ela, em 

obediência às palavras maternas. A princesa se recolhe ao 

quarto, chorando por não desejar esse casamento. Uma 

velhinha aparece e a orienta a pedir ao pai, como condição 

para o matrimônio acontecer, um vestido da cor das estrelas 
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do céu. O pai atende o desejo da filha que, novamente 

orientada pela velhinha, pede um vestido da cor das flores do 

campo e, depois, um de várias cores. Por fim, a personagem 

mediadora aconselha-a a fazer um vestido de madeira e, 

usando-o, ir ao palácio de um rei onde precisam de alguém 

para cuidar dos patos. A moça obedece às recomendações da 

velhinha que, ao final da história, se descobre ser uma fada. A 

heroína foge, levando, porém, suas joias e seus pertences 

dentro da vestimenta de madeira. A princesa chega ao palácio 

do rei, identificando-se como Maria do Pau, onde consegue 

trabalho como guardadora de patos. No campo com os patos, 

despe o vestido de madeira, limpa-se e coloca o de estrelas, o 

mais rico de todos. O rei percebe a presença de uma linda 

menina atrás dos patos e ouve-a dizer: ‘Pato aqui, pato ali, / 

Filha de rei andar por aqui/ Foi coisa que nunca vi!’ (1985, p. 

129). Ao acabar de proferir essas palavras, a princesa mata um 

dos patos, volta à vestimenta de madeira, retornando ao 

palácio, onde, à noite, comunica ao rei a morte do animal. Ele 

lhe interroga sobre a bela moça que viu, ao que a princesa 

retruca: “Ora! Eu sei lá... quem andava lá era eu toda 

mascarada!” (1985, p. 129). A história se repete por mais dois 

dias, ao fim dos quais o rei dispensa-a de tomar conta de seus 
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animais, trancando-a no palácio e avisando-a dos três dias de 

festa, embora a impeça de comparecer. No primeiro dia, ela 

pede ao rei para deixá-la ir e ele, em resposta, atira-lhe uma 

bota. A protagonista arruma-se em seu quarto, usando o 

vestido da cor das estrelas do céu e, com a varinha que lhe 

fora dada pela fada, consegue uma carruagem para conduzi-la 

ao local do evento. O rei a olha durante toda a festa, 

mandando seus guardas descobrir a origem de tal moça, ao 

que ela responde ser da terra da bota. Em casa, o rei, 

desconfiado de a moça ser Maria do Pau, espreita-a, mas, sem 

nada descobrir, manda chamá-la e lhe pergunta se conhece a 

terra da bota, todavia, ela nega. A história se repete nos dias 

subsequentes com uma toalha e com uma bengala lançadas 

pelo rei e o posterior diálogo com Maria do Pau, a quem ele 

afiança a beleza da moça desconhecida. No último dia de 

festa, já no palácio como Maria do Pau e após a conversa com 

o rei, a heroína retira-se para seu quarto, voltando a usar o 

vestido da primeira festa. O rei, desconfiado, novamente 

espreita Maria pelo buraco da fechadura, vendo a mesma 

moça da festa, a bordar. Quando Maria do Pau aparece, o rei 

lhe pede para bordar uns sapatos para ele, mas a moça afirma 

não saber fazer isso. A cada dia, ela veste um dos trajes que 
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levara à festa. No último dia, quando ela está com o vestido de 

todas as cores, o rei entra em seu quarto, assustando-a. A 

princesa explica porque usava o vestido de madeira, o rei 

casa-se com ela e manda chamar a velhinha para morar no 

castelo, mas ela declina do convite por ser uma fada. 

Nos Contos populares do Brasil, Sílvio Romero 

apresenta a narrativa intitulada “Dona Labismina” (1954, p. 

74-79; 2008, p. 57-59), em que há eventos antecedentes à 

exigência da rainha quanto à mulher que ocupará seu lugar. 

Na história, a rainha, sem filhos, pede um a Deus, nem que 

seja uma cobra. Nasce uma menina com uma cobrinha 

enrolada no pescoço. A cobra chama-se Labismina e a menina, 

Maria. As duas permanecem juntas, como irmãs, até Maria 

tornar-se uma moça: a cobra, antes de desaparecer no mar, 

diz à irmã que, em perigo, chame por ela. Neste ponto, a 

história encontra-se com as demais: a rainha fica doente, 

retira do dedo um anel e o entrega ao rei para ele se casar 

apenas com uma mulher em que a joia caiba à perfeição. O 

objeto é experimentado em princesas de diferentes reinos, 

sem sucesso, até faltar apenas a filha, em quem o anel cabe 

muito bem. O rei proclama a intenção de se casar com Maria 
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que, chorosa, vai procurar Labismina no mar. Tal como a fada 

de Perrault, a cobra orienta a irmã a pedir um vestido da cor 

do campo com todas as suas flores como condição para a 

realização do casamento. Satisfeito o pedido, segue-se o 

vestido da cor do mar com todos os seus peixes e o da cor do 

céu com todas as suas estrelas. Ao receber o último vestido, 

Maria foge em um navio preparado pela irmã, Dona 

Labismina, com a recomendação de desembarcar no reino em 

que ele pare, pois encontrará um príncipe com quem se 

casará, momento no qual deverá chamar três vezes pelo nome 

da irmã para desencantá-la da condição de cobra para a de 

princesa, que ela é. No tal reino, Maria consegue emprego 

com a rainha, sendo responsável por cuidar das galinhas do 

rei. Passado algum tempo, ocorrem as festas, durante três 

dias. Depois de todos já terem saído do palácio, Maria se 

prepara para ir também, com o seu vestido da cor do campo e 

com uma carruagem obtida com a ajuda de Labismina. O 

príncipe apaixona-se na mesma hora pela desconhecida, 

embora diga à mãe que ela se parece com a criadeira de 

galinhas. A resposta da rainha evidencia o disfarce da 

princesa: “Não diga isto, meu filho; aquela pobre tinha roupa 

tão fina e rica? Vai ver como ela está lá embaixo porca e 
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esmolambada.” (2008, p. 58, grifos do autor). A heroína desta 

história não usa uma capa ou uma pele provavelmente por a 

fuga, de navio, impedir a perseguição do pai e dispensar o uso 

de uma vestimenta que esconda a nobre aparência da moça. 

O príncipe procura a criadeira de galinhas e lhe relata sua 

impressão, ao que ela responde desqualificando-se, fato que 

também acontece nos outros dias de festa. No terceiro dia, o 

príncipe, aos pés da bela dama, atira-lhe ao colo uma joia que 

ela guarda. Ao chegar ao palácio, o príncipe “caiu doente de 

paixão e foi para a cama” (2008, p. 59). A pedido da rainha-

mãe, Maria aceita preparar um alimento para o príncipe, 

embora afirme não ser merecedora de realizar tal tarefa: 

Ora, dá-se! rainha minha senhora, quer caçoar 
comigo?! Quem sou eu para o príncipe, meu 
senhor, aceitar um caldo da minha mão? O que 
eu posso fazer é preparar um caldo para 
mandar a ele. (2008, p. 59) 

Pode-se entender a resposta dada pela princesa como 

indicando menos humildade que esperteza, pois não é como 

criadeira de galinhas que ela deseja se apresentar ao 

príncipe. A história prossegue com a heroína preparando o 

caldo e colocando nele a joia recebida. Quando o príncipe vê 

a joia, rapidamente pula da cama dizendo que quer se casar 
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com a criadeira de galinhas. Chamada, a moça aparece 

arrumada como para as festas. O desfecho anuncia o 

casamento do príncipe com a princesa Maria, como nas 

demais histórias, apenas com uma diferença: Maria se 

esquece de chamar Labismina e o encanto não se desfaz, 

razão pela qual até hoje o mar às vezes se enfurece. Se esse 

desfecho depõe contra a heroína – por não retribuir à irmã o 

auxílio tantas vezes recebido –, oferece uma explicação para 

a fúria do mar. Assim, dentre todas as variantes, este conto 

apresenta uma introdução e um desfecho que se diferenciam 

das demais narrativas. 

Em Câmara Cascudo, há duas narrativas que se 

relacionam a Pele de Asno, cujo começo remete ao conto da 

Gata Borralheira ou Cinderela: “Bicho de Palha” (2004, p. 46-

50) e “Almofadinha de Ouro” (2004, p. 65-66). Na primeira, 

um homem muito rico, viúvo e com uma filha moça muito 

bela, casa-se com uma mulher que desenvolve um sentimento 

de ódio pela enteada, acentuado quando ela engravida e tem 

uma filha relativamente feia se comparada àquela. Na 

ausência do pai, a madrasta obriga a enteada, chamada Maria, 

a desempenhar os serviços mais rudes e pesados, não a 
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alimentando condignamente. A moça tem por confidente uma 

velhinha, a quem narra seus infortúnios. Quando a madrasta 

se torna também violenta, Maria resolve fugir de casa e 

procurar trabalho longe dali. A velhinha, aquiescendo à ideia 

da moça, dá-lhe uma varinha pequena e branca como prata, 

capaz de realizar o pedido que ela lhe faça, com palavras 

mágicas pré-estabelecidas: “minha varinha de condão, pelo 

condão que Deus te deu, dai-me” (2004, p. 46). Obedecendo 

ao conselho da velhinha, Maria faz uma capa de palha, com 

espaço apenas para os olhos, e veste a estranha roupa. 

Consegue emprego no palácio de um príncipe para limpar 

alguns aposentos, recebendo o nome de Bicho de Palha: “Suja, 

silenciosa, retirada pelos cantos, trabalhando sempre, Bicho 

de Palha não incomodava ninguém e todos a toleravam.” 

(2004, p. 47). A narrativa descreve o príncipe como moço, 

bem feito, airoso e em idade casadoira. Anuncia-se a 

realização de três bailes e Bicho de Palha, que já amava o 

príncipe, leva-lhe, na falta de outra empregada, uma bacia 

com água. Saindo todos do palácio, Bicho de Palha pede a sua 

varinha de condão uma carruagem e um vestido da cor do 

campo com todas as suas flores. Chega ao baile como uma 

princesa e desperta a atenção do príncipe, que dança durante 
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toda a noite com a bela jovem, até ela se retirar à meia-noite. 

Antes, porém, o príncipe lhe pergunta onde reside, obtendo 

como resposta a indicação da Rua das Bacias. Em vão o 

príncipe manda seus criados procurarem por tal rua. No dia do 

segundo baile, o príncipe pede uma toalha a Bicho de Palha e 

tudo se repete como no dia anterior, com a moça usando 

agora um vestido da cor do mar com todos os seus peixes e 

indicando a Rua das Tolhas como o local de sua residência. No 

último dia, é um pente que o príncipe pede à moça, que usa 

um vestido da cor do céu com todas as suas estrelas. A atitude 

do príncipe durante o baile é de total rendição, submisso ao 

encanto da jovem, que afirma morar na Rua dos Pentes. 

Tentando reter a moça, o príncipe manda cavar um fosso 

junto ao portão do palácio, esperando deter a carruagem, mas 

tal não ocorre: a carruagem prossegue em seu caminho, mas 

sofre um solavanco tão brusco ao passar pelo fosso que um 

dos sapatinhos da moça cai, é encontrado por um criado que o 

entrega ao príncipe. A história aproxima-se da de Cinderela, 

com o príncipe enviando seus criados para calçarem o 

sapatinho nas moças a fim de descobrir aquela que 

conquistara seu coração. Depois de infrutiferamente 

experimentarem-no em todos os pés de damas e criadas, 
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alguém se lembra de Bicho de Palha e o riso presente desfaz-

se quando o sapato lhe cabe à perfeição. Ela mostra no outro 

pé idêntico sapato e deixa cair a veste de palha. Surge a moça 

formosa dos três bailes, com quem o príncipe se casa. Ela 

conta a sua história e a varinha de condão desaparece, tendo 

cumprida a vontade da velhinha que, segundo a história, não é 

uma fada, mas Nossa Senhora. 

O conto “Almofadinha de Ouro” (CASCUDO, 2004, p. 65-

66) traz história muito semelhante à anterior: homem viúvo 

com uma linda filha única; casamento com uma viúva também 

com uma filha; perseguição da madrasta à enteada; pedidos de 

ajuda à Nossa Senhora, que, transformada em uma velhinha, 

orienta a moça e lhe dá a almofadinha encantada de ouro 

(função semelhante à varinha de condão); fuga da moça; 

chegada a um palácio de um príncipe solteiro e muito 

agradável; disfarce da moça (suja o rosto e anda imunda); 

desempenho de tarefas ligadas a cuidar de porcos e galinhas; os 

três bailes; os três vestidos. No primeiro baile, o príncipe lhe dá 

um anel; no segundo, brincos e no terceiro, um colar. De 

acordo com a narrativa, o príncipe adoece. Os médicos não 

sabem mais o que receitar e como o príncipe não quer comer, a 
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moça diz à rainha-mãe que deseja fazer um bolo para o 

príncipe. Ela precisa insistir para obter a permissão da rainha e 

faz o bolo, mas coloca o anel recebido na massa. O príncipe 

come o bolo, descobre o anel e pede outro bolo igual àquele. 

No segundo vieram também os brincos e, no terceiro, o colar. O 

príncipe pede à mãe que mande a seu quarto quem fizera os 

bolos e a moça aparece com o vestido do último dia de baile. O 

desfecho? “Casaram-se imediatamente, contando a moça a sua 

história, e foram felizes até a morte.” (CASCUDO, 2004, p. 66). 

5.1.3. Considerações sobre as personagens principais 

Em Pele-de-Asno, de Perrault, o príncipe é caracterizado 

inicialmente por atributos que definem o masculino, presentes 

no arquétipo do guerreiro: “De Céfalo não tinha o ar:/ Tinha-o, 

sim, real e marcial o olhar,/ E faria tremer incríveis batalhões.” 

(1977, p. 62). Outras qualidades aderem à personagem, mais 

tipicamente relacionadas ao feminino: “jovem, belo e 

admiravelmente bem construído; era também muito amado 

pelo seu pai e a rainha sua mãe, e adorado pelo povo.” (1989, 

p. 171). Algumas versões também apresentam esse príncipe 

como um belo jovem, airoso, agradável. 
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Ao vislumbrar rapidamente a linda princesa Pele de 

Asno pelo buraco da fechadura, curiosidade tipicamente 

feminina, o herói de Perrault adoece de paixão. A narrativa 

registra o desconcerto amoroso do príncipe em narrativas de 

diferentes escritores. Esse estado debilitado se intensifica ao 

perceber o anel no bolo preparado por Pele de Asno, 

recebendo dos médicos o diagnóstico de “doente de amor” no 

conto de Perrault (1989, p. 177). Em algumas variantes 

aparece a menção à doença do príncipe/rei, com poucas 

descrições e a explicação de que ele adoece por não saber 

onde encontrar tão linda moça. Em “Almofadinha de Ouro”, 

de Câmara Cascudo, há uma descrição mais detalhada desse 

príncipe acometido de amor: “O príncipe procurou-a como um 

cego procura a luz e não a encontrou em parte alguma. Estava 

tão apaixonado que adoeceu de cama, trancou-se no quarto e 

só deixava entrar sua mãe.” (2004, p. 65). 

Os príncipes das histórias fragilizam-se – ou humanizam-

se – no contato com a visão da princesa, conquistados, 

inteiramente rendidos ao poder e à beleza femininas. Assumem 

uma posição próxima aos atributos do feminino arquetípico: 

abdicam de suas qualidades guerreiras iniciais, próprias da 
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dinâmica da ação – como o olhar marcial capaz de conduzir a 

todos –, para experimentarem a rendição, algumas vezes 

prostrados aos pés das damas eleitas, completamente 

subjugados à imagem feminina da perfeição, tomados de 

emoção, sensibilidade, atualizando a dinâmica do amar. Emerge 

o príncipe encantado, alguns também capazes de despertar 

paixão nas princesas, príncipes encantadores do feminino. 

Em Perrault, o narrador não hesita em supor a 

correspondência da princesa. Quando os emissários são 

enviados à granja a fim de Pele de Asno preparar o bolo para o 

príncipe adoentado, lê-se o seguinte: 

Alguns autores afirmam que Pele de Asno, no 
momento em que o príncipe pôs o olho na 
fechadura, notou-o com os seus próprios 
olhos e que, espiando depois pela sua 
janelinha, viu um príncipe tão jovem, tão belo 
e tão bem constituído que sua imagem 
permaneceu na sua mente, arrancando-lhe de 
vez em quando alguns suspiros a sua 
lembrança. Seja como for, o fato é que Pele 
de Asno, ou porque o tinha visto, ou porque 
já ouvira falar nele com grandes elogios, ficou 
encantada por encontrar um meio de se fazer 
conhecer. (1989, p. 175-176) 

Aparece na história um príncipe capaz de também 

seduzir a personagem feminina, evidenciando que ela não 

está apenas à disposição para ser escolhida, mas se empenha 
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na conquista, exercitando-se como sujeito das suas escolhas. 

Interessante, porém, na citação acima é a referência, do 

narrador, a outros autores da história, como se ela circulasse 

por outras vozes ou mãos, pela oralidade ou pela escrita. Além 

disso, o narrador insere a dúvida sobre a veracidade dos fatos 

narrados, relativizando-os. Na versão de Câmara Cascudo, 

“Bicho de Palha”, o príncipe “moço, bem feito e airoso” (2004, 

p. 47), em idade de se casar, também desperta paixão na 

heroína: “Bicho de Palha, através dos orifícios de sua máscara, 

olhara o príncipe e o amava sinceramente” (2004, p. 47), 

rondando à sua volta. Na história de Basile, a forma dedicada 

com que a ursa cuida do príncipe, aceitando beijá-lo, 

igualmente revela a correspondência amorosa. 

Os príncipes reproduzem a paixão do rei-pai das 

princesas, nos contos onde ocorre a tentativa de incesto, 

sendo, porém, personagens social e moralmente qualificadas 

para desposarem as heroínas. Na vivência da paixão, eles 

carecem e desejam sua anima, representada nas princesas, 

dando vazão à sensibilidade, ao sentimento e à própria intuição 

ao elegerem as jovens como as donas de seus corações desde a 

primeira vez em que as viram. Em algumas variantes, os heróis 
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chegam a intuir a identidade da bela dama da festa, pensando 

tanto na antiga noiva, como ocorre no conto dos Grimm, 

quanto na moça aparentemente humilde do castelo, como se 

vê nas narrativas de Consiglieri Pedroso e Sílvio Romero. 

Apesar de, em algumas variantes, identificarem-se as 

moças como imundas criaturas, os príncipes permanecem 

encantados à beleza das damas. Ao aceitarem – ou pedirem –

que as moças, de aparência humilde e suja, lhes façam um 

bolo ou um caldo, simbolicamente conferem a elas o poder de 

lhes nutrir não só o corpo, como a alma: as heroínas são as 

doadoras do alimento – e do vigor –restituindo-lhes a vida, 

uma vez que elas já haviam se consubstancializado na própria 

razão de viver deles. 

Ao final, já casado, o príncipe, em algumas histórias, 

assume o trono, tornando-se rei, o que representa, 

simbolicamente, seu amadurecimento pleno, o mesmo 

valendo para a princesa, a se tornar rainha. No caso do 

príncipe, há uma anima que praticamente se apossa do eu, 

quando ele adoece, mas, ao final, a convivência se instala 

assinalando, pelo casamento, a união do feminino com o 

masculino na plenitude de rei e rainha. 
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Há personagens masculinas, porém, que evidenciam 

arrogância e brutalidade, são reis, não são príncipes. A figura do 

rei, por ser o chefe de uma grande família, defensor e protetor 

de todos, associa-se à imagem do pai. Régine Pernoud 

considera ser esta a natureza da monarquia medieval: 

O rei, colocado à cabeça da hierarquia feudal, 
como o senhor à cabeça do domínio e o pai à 
cabeça da família, é simultaneamente um 
administrador e um justiceiro. É o que 
simbolizam os seus dois atributos: o ceptro e a 
mão da justiça [...] (1981, p. 67) 

O arquétipo do rei, segundo Moore e Gillette (1993), 

liga-se a duas funções: a primeira, a de ordenar, remetendo a 

sensatez e racionalidade, ele estabiliza e centraliza; a segunda, 

de proporcionar fertilidade e benção, transmitindo vitalidade, 

energia, alegria. Esse arquétipo associa-se à autoridade e ao 

poder, capaz de apresentar matizes de tirania, que é o reverso 

do arquétipo do rei em sua plenitude. Em alguns contos aflora 

esse tipo de rei representando o herói da narrativa, aquele 

que se casará com a princesa, mas não hesita em agir com 

violência, causando dano a outrem. 

Alguns contos evidenciam esse lado negativo do 

arquétipo do rei. Na narrativa dos Grimm, o rei atira sempre um 

pé da bota na cabeça da princesa. Na história de Teófilo Braga, 
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o rei ameaça lançar uma bota e bater na heroína com uma 

vergasta e com uma toalha; em Consiglieri Pedroso, aparecem a 

bota, a toalha e a bengala, esta última usada pelo rei para bater 

em Maria do Pau. Os objetos tornam-se a referência de 

moradia das protagonistas, mas os reis não relacionam o índice 

apresentado na fala das belas jovens ao ato realizado por eles, 

evidenciando não parecerem ter consciência do que fazem, não 

se lembram da violência cometida, pois não é relevante para 

eles, e, em consequência, tardam a descobrir a identidade das 

eleitas. As personagens femininas, porém, sofrem a violência, 

que deixa marcas, a ponto de identificarem a rua onde moram 

com o objeto que lhes foi lançado. 

Vejo sujeição feminina nesse tipo de relação, cujas 

bases podem se encontrar na falta de melhores perspectivas 

para a mulher, casando-se pela busca de certa ascensão e 

segurança, ou na crença da transformação do outro pelo 

amor, o que por vezes ocorre apenas no início, durante a fase 

de encantamento, dando vazão ao temperamento agressivo 

quando as dificuldades surgem no relacionamento. Por mais 

que esses contos, oriundos de recolha da tradição, reportem-
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se a tempos antigos, a violência contra as mulheres e o 

feminicídio atestam a permanência desses enredos ainda hoje. 

As jovens heroínas das histórias representam o ideal 

feminino de beleza e virtude, mas são capazes de se 

rebelarem contra as ordens paternas relativas ao casamento. 

A desobediência, porém, é moralmente justificada na 

narrativa por configurar-se incesto, sendo recompensada ao 

final não somente pelo casamento com o príncipe desejado, 

como pela própria presença do pai, já casado, na cerimônia, o 

que ocorre em Perrault. Em outras variantes, ela foge à 

maldade da madrasta que a oprime com tarefas por demais 

pesadas, exercendo a capacidade de decidir seu destino ao 

optar por outros caminhos, não necessariamente mais fáceis. 

Em alguns contos, a protagonista apresenta-se incapaz 

de enfrentar sozinha os obstáculos – seja o desejo do pai ou a 

maldade da madrasta – e busca a ajuda de uma fada ou de 

uma velhinha, presença da mediação mágica na narrativa, 

outra invariante proposta por Propp (2003). Isso não 

desmerece, porém, a personagem feminina, pois a busca por 

autonomia, que significa a capacidade de gerir a própria vida, 

não significa autossuficiência, tampouco prescinde do outro. A 
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velhinha, responsável por ajudar a heroína, pode ocultar tanto 

uma fada quanto Nossa Senhora (contos brasileiros), 

indicando um processo de cristianização da figura do 

maravilhoso – a fada – e o decorrente afastamento da cultura 

pagã céltica onde as fadas reinaram. 

As heroínas preferem o caminho da fuga, do 

anonimato e do trabalho a se submeterem passivamente ao 

casamento com o pai ou aos maus tratos da madrasta. 

Executam a partitura de princesa a criada, socialmente 

desqualificada por sua sujeira e aparência, alvo do escárnio e 

do riso de todos, embora angariem, em algumas narrativas, a 

simpatia por serem caprichosas no desempenho das suas 

tarefas. Não perdem, porém, a própria identidade, 

recuperando paulatinamente a condição de princesas, quando 

passam a usar os vestidos e a se enfeitar, sentindo prazer em 

se descobrirem belas. 

Analisando o significado dos motivos de redenção de 

personagens amaldiçoadas, Marie-Louise Von Franz chama a 

atenção para o fato de haver um tempo certo para se soltar a 

pele de animal anteriormente aceita, exigindo um grande 

empenho na direção da consciência: “Uma mudança na atitude 
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consciente tem sempre que ser elaborada primeiro por um 

esforço humano e com devoção humana” (1993, p. 80), o que 

faz a princesa, preparando a sua transformação definitiva. 

Por meio do narrador, pode-se defender o fato de as 

protagonistas em algumas histórias evidenciarem, em seu 

comportamento, astúcia e determinação, são princesas 

caçadoras. Em todas as variantes, a heroína se esforça para ir 

ao baile ou se fazer notar pelo príncipe, apresentando-se em 

todo o seu esplendor, senhora de sua vontade e soberania, 

pronta para conquistar o seu príncipe, segundo o que deseja. 

Para isso, lança mão dos artifícios disponíveis: beleza física, 

roupas suntuosas, certo mistério quanto à sua origem e 

desaparecimento de cena, fazendo-se desejada. 

No conto dos Grimm, o narrador afiança a esperteza 

da heroína a ponto de enganar o pai, fingindo aceitar o 

casamento em troca dos vestidos e da capa de peles, o que 

evidencia a sagacidade típica da dinâmica da sageza. Pele-de-

Cavalo também finge desinteresse quanto aos bailes quando 

o criado lhe propõe irem juntos: como ela iria se transformar 

em rica e bela dama com o criado a seu lado? As heroínas 

são igualmente decididas na conquista ao príncipe, a quem já 
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conheciam antes dos bailes e a quem já amavam ou com 

quem simplesmente desejavam se casar. Elas 

intencionalmente fazem tudo a seu alcance para irem aos 

bailes e, posteriormente, lançam as pistas por meio dos 

objetos deixados nos alimentos destinados aos eleitos. Em 

praticamente todos os contos, ainda que neguem ao 

príncipe/rei serem as belas damas da festa, quando vão ser 

efetivamente desmascaradas, elas se apresentam com o 

melhor vestido – sempre o do último baile – por baixo da 

capa que preserva sua identidade de princesa. Estão prontas 

a assumir quem realmente são, ao lado do príncipe 

conquistado e conquistador. 

O feminino age nos interstícios, tentando realizar seus 

próprios desejos, ainda que em algumas versões haja 

passagens nas quais as heroínas se desqualificam, 

apresentando-se como pobres coitadas – ária muito bem 

encenada por Vênus quando deseja seduzir Júpiter a seus 

intentos na obra Os Lusíadas, de Luís de Camões –, enquanto 

em outras, mesmo na condição de criada, insistem, por 

exemplo, com a rainha-mãe para preparar um bolo para o 

adoentado príncipe (“A Almofadinha de Ouro”). 
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Há um animus que se manifesta na coragem e na 

decisão das heroínas em enfrentarem o destino, 

desempenharem as tarefas pesadas e desabrocharem como 

belas princesas nas festas ou bailes, conquistando quem elas 

desejam. Ao fugirem e reaparecerem, mais se fazem 

desejadas, executando, porém, uma estratégia de sedução 

reveladora da valorização social da mulher que se recusa e 

oferece uma imagem de pureza e angelitude, mas que deixa 

suas marcas a fim de ser encontrada – pistas, iscas, armadilhas 

em que o príncipe cai. É um comportamento ambíguo, pois, 

com essa atitude, a heroína valoriza o desempenho masculino 

do arquétipo de guerreiro (MOORE; GILLETTE, 1993): a mulher 

finge-se de presa como forma de ratificar ações que caberiam 

ao homem realizar, como eleger, perseguir e tomar posse do 

objeto conquistado, ratificando a dominação masculina. Ela, 

porém, só abdica aparentemente de se afirmar como sujeito 

de suas escolhas, pois a estratégia escolhida permite atingir o 

objetivo desejado, trapaceando normas que lhe impedem 

assumir suas escolhas abertamente. 

Assim, as protagonistas transgridem imperativos de 

passividade que caracterizam, via de regra, o 
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comportamento feminino, minando-os segundo sua própria 

lógica: para isso, lançam mão do fingimento e da esperteza 

para obterem o que desejam, embora estes não sejam 

comportamentos eticamente recomendados. As heroínas 

escorregam na fenda estreita do permitido à mulher na 

sociedade tradicional, único espaço possível para o seu 

deslocamento, para a sua ação. São caçadoras, buscando um 

príncipe encantado, mas também encantador. 

5.2. “CINDERELA”, DE TRANSFORMAÇÕES E CONQUISTAS 

Dentre as diferentes histórias registradas por Charles 

Perrault, que continuam a circular ao longo dos tempos, 

avulta a de Cinderela, ao redor da qual se observa uma 

variada gama de outros textos a ela associada: 

Em todo o mundo, histórias centradas numa 
heroína, uma jovem que sofre uma longa 
provação antes de sua redenção e triunfo, 
frequentemente escalam mulheres como as 
agentes do seu sofrimento. A versão mais 
antiga existente de Cinderela, em que 
aparece o sapatinho perdido, foi registrada 
por volta de 850-60 d.C. na China [...] 
(WARNER, 1999, p. 234) 

Bruno Bettelheim igualmente registra a antiguidade 

da história, assinalando a presença na China, durante o 
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século nove, e a existência de chinelos no Egito, 

confeccionados de material valioso, citando um decreto do 

ano de 301, em que o imperador estabelecia o preço 

máximo para calçados. Para o psicanalista, 

O incomparável pezinho como um sinal de 
virtude extraordinária, de distinção e beleza, 
bem como o sapatinho feito de um material 
precioso são facetas que indicam a origem 
oriental, mesmo que não necessariamente 
chinesa. O ouvinte moderno não associa a 
beleza e a atração sexual em geral com um 
pezinho extremamente pequeno, como faziam 
os antigos chineses, de acordo com o costume 
de enfaixar os pés das mulheres. (1980, p. 277) 

Reportando-se à “Cinderela”, Nelly Novaes Coelho 

(1991) relaciona o simbolismo da história a contos ligados 

aos rituais das estações com base no trabalho de P. 

Saityves, de 1923. Registra, como possíveis fontes do conto 

do escritor francês, “La Gatta Cenerentola”, de Basile. 

Passemos aos contos. 

5.2.1. Apresentação das histórias, com apoio em Basile, 

Perrault e Grimm 

Antes de me reportar à narrativa em Perrault e nos 

irmãos Grimm, é interessante resgatar a história “A Gata 
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Borralheira”, apresentada por Basile (2018, p. 87-93), sexto 

conto da Primeira Jornada. 

O conto inicia com uma reflexão sobre a inveja. 

Apresenta, em seguida, um príncipe viúvo com uma filha, a 

quem ama muitíssimo, de nome Zezolla. A menina tem uma 

professora, Carmosina, que lhe dedica muita afeição e lhe 

ensina as habilidades manuais necessárias à educação 

feminina naquela época. O pai casa-se com uma mulher que 

toma ódio pela enteada, personagem descrita na narrativa 

como raivosa, malvada, endiabrada, maldita. A menina tanto 

se lamenta com a professora sobre a madrasta, desejando 

ser ela a sua mãe, que a mestra a orienta a matar a madrasta 

e insistir com o pai para se casar com ela. Tal se deu como 

planejara Carmosina, casando-se com o pai de Zezolla. 

Durante os festejos, um evento insólito ocorre: uma 

pombinha aparece à menina e lhe diz que, quando ela 

desejar algo, basta pedir à pombinha das fadas da ilha da 

Sardenha. De início, Zezolla é tratada com desvelo pela nova 

madrasta, mas, passado algum tempo, introduz as seis filhas 

na casa, por quem o pai de Zezolla se encanta, a ponto de 

esquecer a própria filha: 
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acabou que ela se reduziu do quarto à cozinha 
e do baldaquim ao fogão, das roupas de seda e 
ouro aos trapos, do cetro ao espeto; e não só 
trocou de estado, mas também de nome, de 
Zezolla foi chamada de Gata Borralheira. 
(2018, p. 88) 

O príncipe precisa ir à Sardenha e pergunta as sete 

moças o que desejam de presente, motivo que lembra a 

história de “A Bela e a Fera”, de Madame de Beaumont. As 

enteadas pedem-lhe vestidos de luxo, cremes, enfeites; a 

filha, que a recomende a pombinha das fadas, dizendo-lhe 

para enviar algo à menina. A filha adverte o pai para não se 

esquecer, pois não poderá se deslocar, ou seja, ir para frente 

ou para trás. O pai de Zezolla, depois de corrigir seu 

esquecimento e ir à gruta das fadas, de onde saiu uma bela 

jovem, muito alta, recebe uma tâmara para plantar e alguns 

objetos para ajudar no cultivo. A árvore logo se desenvolve e 

uma fada lhe pergunta o que deseja, ensinando-lhe as 

palavras que deveria dizer à planta. Há uma festa na 

localidade, as enteadas comparecem. Borralheira recorre à 

tamareira, sendo vestida como rainha, com carruagem e 

pajens. O rei também vai à festa e se encanta com 

Borralheira, pedindo a um servo para segui-la, mas a moça o 

distrai com moedas de ouro. Nova festa e as cenas se 
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repetem. Na terceira, com a protagonista cada vez mais 

ricamente arrumada pela árvore, ao retornar à casa, o servo 

novamente a segue, mas a dama pede ao cocheiro para 

imprimir velocidade à carruagem, de tal sorte que ela deixa 

cair uma chinela (cuja nota de rodapé explica ser uma 

sobrecapa de sapato) que o servo, incapaz de acompanhar a 

corrida, recolhe. 

O rei promove uma festa magnífica a que todas as 

mulheres deveriam comparecer, quando experimenta a 

chinela em cada uma, inutilmente. Ele pede para retornarem 

no dia seguinte e que nenhuma mulher fique em casa. O 

príncipe fala-lhe de sua filha, desmerecendo-a, mas o rei 

insiste na presença dela, no topo da lista. Na nova festa, o 

narrador afirma que o rei, ao ver Zezolla, teve a impressão de 

ser ela a moça desejada, disfarçando seus sentimentos. Ao se 

aproximar da protagonista para experimentar a chinela, esta 

se lança ao pé da moça. No mesmo momento, o rei a coroa 

rainha, ordenando a todos a reverenciem como tal, mas as 

filhas da madrasta, morrendo de inveja, retornam à casa da 

mãe, onde, ressentidas, confessam que “louco é quem 

discute com as estrelas” (2018, p. 93). A moral de 
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encerramento da narrativa pode se relacionar à boa estrela 

da heroína, ao destino que lhe foi reservado, para o qual são 

inúteis as contestações. 

Bettelheim chama a atenção para o fato de não ser 

comum o tema de uma personagem infantil matar a mãe ou 

a madrasta, considerando pouco apropriada a degradação 

de Zezolla como punição para um assassinato. A exploração 

e o rebaixamento que a personagem passa a sofrer na 

história não decorrem desse fato, orquestrado pela 

madrasta, a adulta responsável pelo plano de matar a 

antecessora. O psicanalista discorre ainda sobre a 

duplicidade de madrastas, algo igualmente específico dessa 

narrativa, e a ausência de referência ou ligação da heroína 

com a mãe, que sustenta emocionalmente a travessia da 

filha pela adversidade. Na maioria das histórias em que há a 

árvore, ela é plantada no túmulo da mãe por Borralheira; 

em Basile, a tamareira cresce num vaso. Desenvolvendo a 

análise do conto com base em uma relação edípica, 

Bettelheim considera: 
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É possível que em “Gata Borralheira” a mãe 
real e a primeira madrasta sejam a mesma 
pessoa em períodos diferentes de 
desenvolvimento. E seu assassinato e 
substituição sejam uma fantasia edípica em vez 
de realidade. Assim sendo, faz sentido que 
Zezolla não seja castigada por crimes que só 
imaginou. (1980, p. 285) 

Passemos ao conto em Perrault: “Cinderela” ou “A 

Gata Borralheira” (1989, p. 113-126), “Cinderela ou A 

pequena pantufa de vidro” (2016, p. 199-215). Dos irmãos 

Grimm, foram utilizadas as versões “A Gata Borralheira” 

(1960, p. 15-25; 1989, p. 247-257; 2005, p. 55-61); o conto 

na versão da Cosac Naify (2012, p. 116-127, tomo 1) difere 

um pouco das demais e não foi alvo da análise. 

As histórias podem ser inicialmente apresentadas 

segundo o quadro que se segue (MICHELLI, 2004): 
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Núcleos: O CONTO EM PERRAULT O CONTO NOS GRIMM 

 
Apresen-
tação 

. Sem menção à mãe. 

. Casamento do pai: 
madrasta e filhas 
(orgulhosas, arrogantes). 
. Cinderela: bondade. 

. Conselho da mãe à 
Cinderela, ligação das duas. 
. Casamento do pai: 
madrasta e filhas (belas, 
mas orgulhosas e más). 

 
Rumo ao 
borralho, 
Degrada-
ção social  

. Serviços grosseiros, 
permanência junto ao 
fogão (cinzas, Gata 
Borralheira). 
. Paciência da menina; 
submissão do pai. 

. Perda de vestes, usurpam-
lhe seu lugar de herdeira. 
. Trabalho e humilhações. 
. Dorme enrodilhada no 
meio das cinzas do 
borralho, na cozinha. 

 
Viagem 

 
- 

. Viagem do pai; pedidos 
das enteadas (vestidos, 
pérolas, brilhantes) e de 
Cinderela (ramo de árvore).  

 
Prepara-
ção para 
o baile 

. Baile (pelo filho do rei).  

. Passividade de Cinderela. 

. Mediação: fada (meia-
noite). 

. Baile (escolher uma noiva 
para o filho). 
. Mobilização de Cinderela. 
. Mediação: pássaro. 

 
Bailes 

. Dois bailes, perda do 
sapatinho devido à pressa. 
. Cinderela: não é 
reconhecida; cortesias às 
irmãs; confirmação de sua 
beleza (casa).  

. Três bailes, perda do 
sapatinho (príncipe). 
. Cinderela: não é 
reconhecida; seguida pelo 
príncipe; atuação do pai de 
Cinderela.  

 
Sapati-
nho 

. Busca: mensageiro. 

. Cinderela pede para 
experimentar o sapatinho. 
. Transformação de 
Cinderela em princesa, 
pela fada madrinha. 

. Busca: príncipe. 

. Mutilação dos pés, 
denúncia dos pombos; 
logro do príncipe. 
. Cinderela experimenta 
por insistência dele, que a 
conduz ao castelo. 

Casamen-
to 

. Auxílio às irmãs. . Indiferença quanto ao 
destino das irmãs, punidas 
pelos pombos. 

Quadro 2: A Gata Borralheira em Perrault e Grimm 
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Analisando-se o perfil feminino da heroína na história 

de Perrault, observa-se o modelo de obediência e passividade 

exigido às mulheres: Cinderela é dócil e submissa, aceitando o 

tratamento que lhe é dispensado pela madrasta. Ela a destitui 

completamente de sua condição de herdeira, filha do pai: “a 

pobre menina suportava tudo com paciência e não ousava 

queixar-se ao pai, sabendo que ele a repreenderia, pois era 

inteiramente dominado por sua mulher” (1989, p. 114). A 

protagonista assimila a sua nova identidade de Gata 

Borralheira, apelido oriundo de seu contato com as cinzas do 

fogão, onde permanecia. Para o historiador Robert Darnton, 

os camponeses do início da França moderna “habitavam um 

mundo de madrastas e órfãos, de labuta inexorável e 

interminável, e de emoções brutais, tanto aparentes como 

reprimidas” (1986, p. 47). 

Além da desvalorização que sofre, a Cinderela de 

Perrault também se deixa atingir em sua autoestima, 

considerando-se indigna de ir ao baile. Não há qualquer traço 

de revolta ou rebeldia por parte da menina que, inclusive, 

ajuda as irmãs, realçando seus penteados e permanecendo ao 

lado delas durante a festa. Relembrando Marina Warner 
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(1999), o silêncio, a obediência e a discrição são virtudes 

defendidas pela tradição cristã especialmente para as 

mulheres. A tristeza de Borralheira por não ir ao baile se 

expressa após a saída da madrasta e filhas: ela simplesmente 

chora, índice do desejo sublimado. 

Analisando o complexo de Cinderela, Colette Dowling 

(1982) afirma que o fato de as mulheres aceitarem um papel, 

em que prima a submissão, por vezes se explica por tensões e 

enfrentamentos envolvendo a construção de uma existência 

autêntica e, acrescento, autônoma; aguardando a salvação 

advinda de outrem, do exterior, evitam essas tensões, 

mantendo a dependência emocional. 

Em Basile e Grimm, a heroína adquire contornos mais 

ousados e empreendedores, não sendo apresentada por 

características positivas claramente expressas como no texto de 

Perrault. Em Basile, ela se empenha para ter a mestra como 

segunda madrasta, seguindo seus conselhos para eliminar a 

primeira, e insiste com o pai para se casar novamente com a 

personagem que ela deseja. Nos Grimm, o narrador afiança que 

ela se mantém obediente, devota e boa, consoante o pedido 

feito por sua mãe antes de morrer, e é igualmente degradada à 
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condição servil, ocupando um novo espaço na ordem 

doméstica: a cozinha. Sofre ainda as zombarias que as “irmãs”, 

as filhas da madrasta, lhe fazem, mas não há qualquer 

referência explícita à aceitação de suas novas funções. 

Na versão dos Grimm, como em Basile, há a viagem do 

pai – figura cuja omissão, em Perrault, se verifica no nível do 

discurso, pois ele desaparece, sem que haja referência a sua 

morte física. As enteadas pedem-lhe bens materiais: os 

vestidos mais lindos que encontrar, pérolas e brilhantes. 

Quando o pai interroga a própria filha sobre o que deseja 

(inútil seria pedir-lhe objetos valiosos), obtém como resposta, 

nos Grimm, a evidência de seu descoroamento como pai, 

senhor e “rei” da casa: ela pede o primeiro ramo de árvore 

que roçar a cabeça ou o chapéu do pai, no caminho. O pai 

traz-lhe um ramo de uma aveleira (ou nogueira, na versão de 

Lobato), que ela corre a plantar no túmulo de sua mãe. 

Devidamente cultivado com lágrimas, o ramo brota, 

transformando-se em uma bela árvore. A ligação frutífera – 

fecunda – é a que Borralheira estabelece com a mãe, presença 

a continuar viva em sua alma; o pai é apenas o que doa o 

“ramo”, mas não cuida do rebento. 
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A nogueira, na tradição grega, segundo Chevalier e 

Gheerbrant (2002), liga-se ao dom da profecia, cuja origem se 

encontra no culto a Ártemis Cariátide, amada por Dionísio, 

que era dotada do poder de clarividência e foi transformada 

em nogueira de frutos fecundos. A aveleira também tem um 

significado importante, relacionando-se à fertilidade e, ainda 

de acordo com os autores citados, é símbolo de paciência e de 

constância no desenvolvimento da experiência mística, uma 

vez que seus frutos requerem uma espera longa. A tamareira 

apresenta símbolos benéficos: no Egito, associa-se à imagem 

de modelo para colunas, que por sua vez remetem à ideia de 

árvore da vida e suporte do mundo; na Bíblia, liga-se à justiça 

(o justo deve florescer como a tamareira ou a palmeira, que se 

dirige ao alto) e às bençãos divinas, sendo considerada 

sagrada para assírios e babilônios. 

Assim, independentemente do tipo, a árvore acentua 

não só a relação de Cinderela com a mãe, uma vez que o galho 

foi plantado no túmulo materno, como a busca de 

crescimento pessoal da heroína, por meio do cuidado que ela 

demonstra no cultivo do ramo. Os frutos dependem desse 

empenho. A árvore, segundo Chevalier e Gheerbrant (2002) é 
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um símbolo feminino vinculado à terra mãe, sofrendo, como a 

mulher, transformações e gerando frutos. 

O maravilhoso está presente nas histórias, a fada do 

conto de Perrault é substituída pelo pássaro branco nos 

Grimm. Tal como a fada, que prevê e provê o futuro de algum 

ser (COELHO, 2000), quando Cinderela deseja algo, o pássaro 

imediatamente a atende. O elemento mágico associa-se ao 

conhecimento e à ação. Se por um lado realça a necessidade 

de ajuda de que carece a personagem, por outro traz a marca 

do poder de que se reveste, favorecendo a superação dos 

obstáculos a seus protegidos, sendo figuras benfazejas. A 

figura feminina da fada remete ao arquétipo das grandes 

deusas mães, protetoras, acalentadoras: “Essas ‘fadas’ se 

aproximam das velhas mulheres sábias e cheias de 

experiência, um pouco feiticeiras e curandeiras, que presidem 

aos partos” (VON FRANZ, 2000, p. 30). No conto de Perrault, a 

fada desempenha as funções maternas, exemplificando o 

arquétipo da Grande Mãe. Em Basile, é uma fada que envia a 

tâmara a ser plantada por Zezolla num vaso e lhe ensina as 

palavras mágicas para pedir seus desejos à árvore. 
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Bruno Bettelheim (1980) identifica a árvore à imagem 

da boa mãe interiorizada, que ajuda a desenvolver o 

sentimento de confiança básica, espécie de herança que a 

criança preserva em seu interior, ajudando-a a superar os 

obstáculos mais difíceis. O túmulo é o lugar de escape e 

refúgio, representando a segurança no encontro com a figura 

materna; a mãe é uma ausência que se faz presente por meio 

da árvore e do pássaro branco. A ave efetua, de certa forma, a 

ligação entre céu e terra, simbolismo também presente na 

árvore, segundo Chevalier e Gheerbrant (2002), ligada à vida, 

em perpétua evolução com seus galhos que se lançam em 

direção ao céu. 

Durante os preparativos para o baile, a Cinderela de 

Grimm luta por seu desejo de ir à festa. Insiste tanto com a 

madrasta que esta acaba por se render às solicitações, 

impondo, entretanto, a realização de uma tarefa: catar 

lentilhas jogadas às cinzas, no período de duas horas. Como a 

heroína cumpre a aparentemente impossível tarefa, com a 

ajuda de pombinhos, rolinhas e passarinhos, a madrasta 

impõe novo desafio, dobrando a quantidade das lentilhas a 

serem catadas, porém diminuindo o tempo à metade. Apesar 
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de Cinderela novamente realizar o que lhe fora exigido, vê-se 

impedida de ir ao baile pela falta de roupas apropriadas, o que 

evidencia a maldade da madrasta por não cumprir sequer sua 

palavra. Ela demonstra empenho pessoal e capacidade de 

ação – há uma disposição interna para lutar pela realização de 

seus sonhos, há o plantar para colher os frutos no futuro. Há 

também a ajuda recebida dos animais evidenciando a 

necessidade do outro. 

Na história dos Grimm, Cinderela não permanece 

inerte à espera de uma solução. Ela mesma corre à aveleira do 

túmulo da mãe em busca de ajuda, pedindo à árvore para lhe 

cobrir de ouro e prata, representando o luxo de que precisa 

para entrar no palácio (e também para seduzir o príncipe). 

Simbolicamente, novamente recorrendo a Chevalier e 

Gheerbrant (2002), o ouro associa-se à perfeição, à 

iluminação, ao conhecimento, representando o princípio 

ativo, macho, solar; a prata, por outro lado, é o princípio 

feminino, passivo, lunar, ligado à pureza. O pássaro concede-

lhe um vestido bordado a ouro e prata e um par de sapatinhos 

igualmente preciosos, bordados com fios de prata. Em Basile, 

mal as irmãs saem para a primeira festa, ela corre ao vaso, 
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obtendo um vestido magnífico e carruagem com doze pajens; 

na segunda, ela é arrumada por várias damas que saem da 

tamareira e fazem-na bela como o sol. 

Cinderela conquista o direito de ir ao baile e não há, 

por conseguinte, restrições impostas quanto ao horário de 

seu retorno, nem a ameaça de perder o que obtivera para 

se apresentar condignamente vestida. Em Grimm, há o 

bom senso: ela precisa voltar para casa antes das irmãs e 

da madrasta, a fim de não lhes despertar suspeitas. Em 

Basile, não há qualquer referência a horário ou 

preocupação com retorno à casa. 

Em Perrault, a transformação de Gata Borralheira em 

Cinderela cabe à iniciativa da fada madrinha, que surge no 

momento do choro da menina. A ação centra-se na figura 

mediadora da fada: é ela quem orienta Cinderela – por meio 

de verbos no imperativo – a obter a abóbora para a carruagem 

(ou cidra, na adaptação de Lobato), os camundongos para os 

cavalos, os lagartos para os lacaios. Nesta cena, porém, 

observa-se um momento em que, frente à hesitação da fada 

em arranjar um cocheiro, Cinderela sai de sua atitude 

submissa – apenas cumprindo o que lhe era pedido – e mostra 
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iniciativa ao resolver o impasse quanto ao cocheiro, sugerindo 

procurar algum rato na ratoeira, no que obtém a aquiescência 

da fada madrinha. Diferente do conto dos Grimm, aqui há a 

limitação de horário imposta a Cinderela: meia-noite. 

O número de bailes e o comportamento de Cinderela 

estabelecem alguns parâmetros diferenciais entre os textos 

analisados. Em Perrault, há dois bailes. No primeiro, 

Cinderela entra no palácio conduzida pelas mãos do filho do 

rei, extasiando a todos com sua beleza. Ela é instalada em 

lugar de honra, dançando com o jovem príncipe, e depois 

senta-se ao lado das irmãs, fazendo-lhes muitas gentilezas, o 

que as deixa surpreendidas, pois elas não a reconhecem. 

Antes do horário previsto, Cinderela despede-se de todos e, 

ao chegar a sua casa, agradece à madrinha, pedindo-lhe para 

voltar ao baile no dia seguinte. Suas irmãs retornam em 

seguida e a atitude de Cinderela começa a dar indícios de 

alguma mudança: ela finge que estava dormindo, bocejando 

e esfregando os olhos. Durante o diálogo com elas sobre o 

baile e a linda “princesa” que aparecera, Cinderela busca 

confirmar sua própria beleza, interrogando as irmãs se ela 

era tão linda assim e se poderá ver essa desconhecida. Pede 
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emprestado o vestido amarelo de Javotte para ir ao baile, 

obtendo, como resposta, a indignação da irmã a pedido 

aparentemente absurdo. O narrador intervém para afirmar 

que Cinderela ficaria muito embaraçada se a irmã tivesse 

aquiescido quanto ao vestido solicitado, mostrando ser o 

pedido apenas uma estratégia de dissimulação. 

Observa-se agora o prazer de Cinderela em se saber 

cortejada pelo príncipe e admirada pelas irmãs que a rejeitam. 

O fato de elas não reconhecerem Cinderela realça a isenção 

diante da avaliação feita: não julgam a irmã, julgam uma 

desconhecida. A não identificação de Cinderela pelas irmãs e 

madrasta evidencia o quanto a visão do ser humano cristaliza 

valores e objetiva a percepção do outro pela aparência: 

Cinderela só existe no âmbito restrito do espaço doméstico, em 

trajes miseráveis e desempenhando as funções referentes à 

casa, sendo completamente irreconhecível em outra situação. 

No segundo baile, Cinderela se diverte tanto que se 

distrai com o horário de retorno à casa. Na pressa de escapar 

do palácio, deixa cair um de seus sapatinhos, recolhido pelo 

príncipe. Com a chegada das irmãs, novamente conversa com 
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elas sobre o baile, tomando conhecimento da paixão do 

príncipe pela “desconhecida”. 

Em Grimm, três são os bailes, oferecidos com o intuito 

de que o filho do rei escolha uma esposa dentre as moças 

presentes. Cinderela também não é reconhecida pela 

madrasta e filhas, dançando com príncipe durante toda a 

festa, sem, no entanto, cortejar as irmãs, como na versão do 

escritor francês. Ao anunciar ao príncipe sua necessidade de 

voltar para casa, ele se prontifica a acompanhá-la, a fim de 

descobrir onde morava tão bela moça. Cinderela consegue 

escapar dele já no território de sua casa, refugiando-se dentro 

do pombal. O príncipe aguarda a chegada do pai da heroína e 

lhe conta sobre a moça desconhecida, que desaparecera no 

pombal. Intrigado, o pai ainda pensa em Borralheira, derruba 

o pombal, mas nada encontra. Borralheira já se encontra a um 

canto do fogão, com as roupas sujas de sempre. 

No segundo baile, tudo acontece como no primeiro, 

exceto que, no retorno a casa, Cinderela esconde-se em uma 

pereira e consegue escapar pelo outro lado da árvore, antes 

de ela ser derrubada pelo pai. Ele não é uma figura auxiliar, 

defendendo a filha de inimigos e adversidades; outrossim, 
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termina por obrigá-la a buscar – por sua própria iniciativa – 

caminhos alternativos na vida. Em algumas versões, ao fugir 

do príncipe, Cinderela deposita os trajes de gala no túmulo da 

mãe, recolhidos pelo pássaro – e não desaparecidos ao soar a 

meia-noite –, e recupera “sua camisola suja e pardacenta” 

(GRIMM, 1989, p. 253). 

No último baile, o pássaro dá um vestido ainda mais 

magnífico a Borralheira e os sapatinhos são de ouro. Ao sair 

do baile, ela o faz de forma tão rápida que o príncipe não 

consegue acompanhá-la. Ao descer correndo a escadaria, o 

sapatinho do pé esquerdo fica preso graças ao ardil do filho do 

rei, que mandara passar pez (piche) ou cera de sapateiro nos 

degraus. A fuga estabelece um jogo entre a revelação (da 

beleza) e o ocultamento (da identidade), tempo para que a 

sedução se consume: é “como se dissesse que deseja ser 

escolhida por quem ela é na realidade, e não por sua 

aparência esplendorosa” (BETTELHEIM, 1980, p. 304). 

A busca à dona do sapatinho inicia-se. Em Perrault, é 

um mensageiro a executar a tarefa de procurar aquela cujo pé 

caberá naquele sapatinho, começando pelas princesas, mas 

com ordem de calçá-lo em todas as moças do reino. O 
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emissário chega à casa de Cinderela e experimenta, em vão, o 

pequeno sapato nas duas irmãs. Cinderela reconhece o 

sapatinho e pede para experimentá-lo, despertando a 

zombaria das irmãs. O cavalheiro, porém, achando-a muito 

bonita, considera justo seu pedido. O sapatinho cabe-lhe à 

perfeição e Cinderela retira do bolso o outro pé, que confirma 

sua identidade, para espanto das irmãs. A fada madrinha 

reaparece, transformando as roupas da menina em trajes mais 

esplendorosos que antes. Só neste momento as irmãs 

reconhecem Cinderela como a bela desconhecida, pedindo 

perdão pelos maus-tratos que lhe tinham feito. Cinderela 

beija-as e pede-lhes para não deixarem de a amar. Quando se 

casa com o príncipe, leva as irmãs para o palácio, casando-as 

com dois grandes fidalgos da corte. 

Em Grimm, o príncipe vai pessoalmente à casa do pai 

de Cinderela em busca da moça em quem possa servir o 

sapatinho, elemento distintivo para a eleição de sua futura 

esposa. As irmãs se alegram. Como possuem pés maiores que 

aquele pequeno sapato, experimentado longe dos olhos do 

príncipe, mutilam os pés: a mãe diz a uma para cortar o dedo 

e, a outra, o calcanhar. Quando o filho do rei conduz a 
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primeira irmã, dois pombos denunciam o sapato molhado de 

sangue, assegurando-lhe que a eleita ficou para trás, cena que 

se repete com a segunda irmã. 

A mutilação assinala os suplícios por que passam os 

seres humanos na realização de seus desejos ou de suas 

ambições desmedidas, construindo um perfil de felicidade 

com base em valores falsos, simplesmente materiais. As 

pessoas vão mutilando suas almas e seus corpos ao longo da 

vida quando tentam inseri-los em um modelo exterior, 

alienante, espaço existencialmente apequenado. As irmãs 

suportam a dor em prol do casamento com o príncipe, mas a 

vida cobra o seu tributo pela violência cometida: o sangue – 

símbolo da vida – escorre pelos pés. Ao final, são punidas: 

além da mutilação perpetrada contra si mesmas, são atingidas 

nos olhos pelos pombos ao se colocarem ao lado de Cinderela 

durante a cerimônia das núpcias. O narrador não hesita em 

afiançar que “a maldade e a falsidade delas foram punidas 

para o resto da vida com a cegueira” (GRIMM, 2005, p. 61). 

Pode-se qualificar o comportamento de Cinderela como 

indiferente, já que não reage à presença das irmãs, nem ao 

castigo imposto pelos pombinhos. 
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Em Basile, não suportando assistirem à coroação de 

Zezolla e a ordem do rei para que os presentes lhe prestem as 

honras de uma rainha, as irmãs, estourando de inveja segundo 

o narrador, retornam à casa da mãe. 

5.2.2. Variantes da história em Portugal e no Brasil 

Nas recolhas portuguesas, encontram-se os contos “O 

Sapatinho de Cetim”, em Teófilo Braga (1998, p. 117-119), e, 

em Consiglieri Pedroso, “A Gata Borralheira” (1985, p. 137-

141), “A Menina e a Vaquinha” (1985, p. 225-230). No Brasil, 

há “Maria Borralheira”, de Sílvio Romero (1954, p. 115-123; 

2008, p. 77-81), “A Gata Borralheira”, de Figueiredo Pimentel 

(1992, p. 99-102). Em Câmara Cascudo, alguns contos 

mesclam a história de Cinderela com o conto “Pele de Asno”, 

de Perrault, como se verifica em “Bicho de Palha” (2004, p. 

46-50) e “Almofadinha de Ouro” (2004, p. 64-66), já 

comentados em seção anterior. 

O conto de Figueiredo Pimentel segue a base da 

narrativa dos Grimm, diferenciando-se em alguns aspectos. 

Assim: as filhas da madrasta são fruto do casamento com o pai 

de Borralheira. A inveja das irmãs e madrasta se mantém, de 

modo que a heroína é conduzida ao borralho. Ocorre a viagem 
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do pai, a plantação de uma roseira no túmulo da mãe, onde 

vem pousar um passarinho branco, mágico. Há igualmente o 

anúncio das festas; as tarefas que a madrasta propõe para 

Borralheira ir ao baile e o descumprimento de sua palavra; a 

obtenção de trajes e carruagem por Borralheira para 

comparecer ao baile, sem referência a horário de retorno ou 

ação do pai; perda do sapatinho e procura de sua dona pelo 

príncipe, que chega à casa de Borralheira. Ao chamarem-na 

para experimentar o sapatinho, ela aparece com um dos 

vestidos das festas e um pé descalço. No dia do casamento, as 

irmãs comparecem à cerimônia, com ódio e inveja, mas são 

punidas com a cegueira pelo passarinho branco. 

Os contos “O Sapatinho de Cetim”, em Teófilo Braga; 

“A Gata Borralheira”, em Consiglieri Pedroso, e “Maria 

Borralheira”, de Sílvio Romero, desenvolvem sequências 

narrativas mais ou menos semelhantes, razão que me levou a 

agrupá-los, registrando as especificidades de cada um, sem 

me alongar demasiadamente: 

a. Início da história com o pai viúvo, insistência da filha para 

que ele se case com uma determinada personagem (a 

mestra), que costuma agradar a filha. Relutante de início, em 
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algumas narrativas apresentando empecilhos ao casamento, o 

pai cede à insistência da menina e contrai novo matrimônio. 

Em Romero, a protagonista recebe o nome de Maria. 

b. Rumo ao borralho, devido à hostilidade da madrasta em 

relação à enteada por ser mais bela que a(s) filha(s) que já 

tinha ou, como em Teófilo Braga, que a filha nascida no 

casamento com o pai da heroína. 

c. Morte física do pai na narrativa de Teófilo Braga; a madrasta 

intensifica a hostilidade à enteada. Em outras, o pai 

desaparece da história, deixando de ser mencionado, ou o 

narrador afirma sua fragilidade diante da segunda mulher. 

d. Presença de uma vaquinha de estimação (Braga) ou herança 

da mãe (Romero), que auxilia a protagonista. Em Pedroso e 

Romero, a vaquinha conversa, auxilia e orienta a protagonista. 

e. Morte da vaquinha, por ordem da madrasta. Seguir as 

vísceras do animal permite a nova sequência narrativa. Em 

Pedroso, ela segue uma bola de ouro que saiu das vísceras. 

f. Acesso a uma casa, em desalinho, com um ou mais animais 

famintos. A heroína arruma a casa e alimenta o(s) animal(s) 

que lá encontra. A casa pertence a três fadas (Braga e 
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Pedroso) ou velhas (Romero) que, lembrando o conto “As 

Fadas”, de Perrault, concedem dons à heroína, como: beleza, 

deitar pérolas pela boca ao falar e uma varinha de condão 

(Braga); beleza, deitar pérolas e ouro pela boca, ser feliz, além 

de uma varinha de condão (Pedroso); calçados de ouro nos 

pés, uma estrela de ouro na testa e faíscas de ouro saiam de 

sua boca ao falar (Romero). 

g. Inveja da madrasta, que deseja o mesmo dom para a(s) 

filha(s). A protagonista narra o ocorrido, invertendo a ação 

que fizera (explica que sujara a casa, batera no animal ou 

animais), de certa forma, vingando-se. 

h. Punição à filha(s) da madrasta: em Teófilo Braga, a filha 

recebe como dom a feiura, a gagueira e ficar corcovada; em 

Pedroso, a feiura, expelir porcaria ao falar, a pobreza; em 

Sílvio Romero, as duas moças são amaldiçoadas com dons que 

as ligam a um cavalo: cascos nos pés, rabo na testa e, ao falar, 

estrume desse animal saindo pela boca. 

i. Realização de três festas, cavalhadas ou bailes: em Teófilo 

Braga e Sílvio Romero, a protagonista obtém, com sua varinha 

de condão, vestidos – cor do campo, cor do mar, cor do céu, 

remetendo à história de Pele de Asno – e, em Romero, 
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carruagens cada vez mais ricas e belas. Em Pedroso, ela pede 

roupas apropriadas para a cavalhada: um vestido muito rico, 

botas e chapéu. Nos contos de Pedroso e Romero, uma filha 

da madrasta desconfia que a bela desconhecida seja a 

Borralheira, não convencendo a mãe. 

j. Perda do sapatinho e busca a sua dona: em Teófilo Braga, o 

príncipe chega à casa da madrasta, mas o sapato não cabe no 

pé da filha, quando a madrasta vai responder que não há mais 

ninguém na casa, a enteada aparece com o vestido do 

primeiro baile e com um pé descalço, em que cabe o 

sapatinho de cetim. Em Pedroso, o rei recolhe o sapato que a 

protagonista deixa cair ao entrar na carruagem e adoece de 

paixão. O sapato traz uma inscrição: “Este não servirá senão à 

própria dona.” (1985, p. 140). As damas vão ao palácio 

experimentar o sapato, a filha da madrasta o experimenta 

inutilmente, o rei precisa insistir com a madrasta sobre haver 

mais alguém na casa, ordenando que traga a moça, em quem 

o sapato cabe à perfeição. Em Romero, a procura da dona do 

calçado (chapim) acontece por meio de emissários. Com 

cascos de cavalos nos pés, as duas moças não conseguem 

experimentar o chapim, logo, não há a mutilação dos pés, nem 
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a punição com a cegueira. Nos dois últimos contos, Borralheira 

não age para experimentar o calçado, o que se deu graças à 

insistência do rei ou dos representantes do príncipe. 

k. Desfecho: casamento da protagonista com o príncipe. Em 

Braga, a madrasta se lança da janela, com raiva, e morre. 

Em Pedroso, o rei manda matar a madrasta e a filha. Em 

Romero, só há menção ao fato de a madrasta ter um ataque 

e cair para trás. 

O conto “A Menina e a Vaquinha”, de Consiglieri 

Pedroso, segue algumas sequências apresentadas acima, 

diferenciando-se em outros aspectos, especialmente no que 

diz respeito à atuação da protagonista e da personagem 

paterna. Há o casamento de um viúvo, que tem uma linda 

filha, com uma viúva, cuja filha é muito feia. O pai divide o 

trabalho de levar uma vaquinha ao monte entre a filha e a 

enteada, embora a madrasta burle essa ordem, resguardando 

a própria filha. Ocorre o encontro da protagonista com um 

caçador, em que ela lhe narra seu infortúnio e ele promete, 

um dia, ir a sua casa para levá-la consigo. No conto, uma porca 

é morta, o pai manda a enteada lavar as vísceras do animal no 

rio, mas quem executa a tarefa é a própria filha, obedecendo à 
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madrasta, que a ameaça com uma surra se perder alguma 

tripa. Foge-lhe uma tripa e a menina depara-se com um 

palácio de portas abertas, camas desarrumadas, lixo por 

varrer. Seguem-se as sequências de a protagonista arrumar o 

espaço, a chegada de três pássaros mágicos, que, gratos, lhe 

concedem dons: ao falar, flores de ouro sairão pela boca; ao 

vestir qualquer roupa, ela se transformará em rico traje; ao 

calçar qualquer sapato, ele se converterá em chapins de ouro. 

Ao retornar à casa, com todas as tripas do animal, a madrasta 

ameaça bater na enteada e ela, ao tentar se justificar, deixa 

sair o ramo de ouro pela boca. Ao ver isso, a madrasta a 

impede de falar. A narrativa prossegue com a atuação do pai, 

que faz uma roupa para a filha e a enteada levarem a 

vaquinha ao monte com uma roupa limpa. A madrasta manda 

a enteada trocar o traje por uma roupa esfarrapada que, no 

entanto, se transforma em rica vestimenta e os sapatos, em 

chapins de ouro, tal como profetizara os pássaros. Tentando 

descobrir a origem dos dons, a madrasta pergunta à enteada 

quem lhe dera aquelas prendas, a protagonista explica, ao 

contrário, tudo o que fizera. A filha da madrasta é enviada 

pela mãe, sendo punida pelos pássaros com a emissão de 

caganitas de cabra pela boca, as roupas que vestir converter-
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se-ão em pele de gata borralheira e os sapatos, em ferraduras. 

O pai vai ao teatro com a enteada, deixando a filha em casa 

por intriga da esposa. A protagonista chora e uma voz lhe 

concede um carro (feito de uma abóbora e puxado por ratos) 

e um relógio, para que retorne à meia-noite, orientando-a a ir 

ao teatro. Lá, ela encontra o caçador, com quem dança a noite 

toda, fugindo antes da meia-noite. Ninguém de sua casa a 

reconhece. O mesmo acontece na segunda e terceira noites, 

quando ela deixa cair um chapim de ouro ao entrar no carro. 

O príncipe (que até então o leitor não sabe que é o caçador), 

diferente das outras versões, promulga um decreto para que 

as damas compareçam ao palácio com um chapim de ouro: ele 

se casará com quem levar um igual ao que ele já possui. A 

primeira a comparecer é a filha da madrasta, mas a maldição 

dos dons recebidos transforma a sua roupa e calçado, e, ao 

tentar falar, lança caganitas de cabra pela boca. A heroína 

consegue conversar com o pai, escondido da madrasta, e lhe 

conta o acontecido com ela. Apresenta-se ao príncipe, o 

chapim cabe-lhe perfeitamente, mas quando o príncipe 

anuncia que ela vai se casar com ele, ela o rejeita, afirmando 

que ela se casará com o caçador. É importante lembrar o fato 

de a caça, na Idade Média, ser prerrogativa da nobreza, só 
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nobres caçavam. O príncipe se dá a conhecer, dizendo ser 

ele o caçador, mas ela exige que ele a vá buscar em casa, 

conforme o prometido. O príncipe tenta encontrar a menina 

no local em que a avistara na primeira vez, mas, sabedora 

da presença dele, a madrasta envia a filha. Ao soltar 

caganitas pela boca, o príncipe se afasta. A heroína 

continua indo ao monte e, numa dessas vezes, o príncipe, 

que sempre caça, encontra a protagonista toda esfarrapada 

e leva-a consigo. O conto encerra afirmando que a madrasta 

nunca mais viu a enteada. 

5.2.3. Considerações sobre as personagens principais 

O sapatinho é um dos elementos, como os bailes, que 

identifica o conto. Ele representa, simbolicamente, o modelo 

restritivo eleito por um e exigido ao outro: o príncipe só se 

casará com aquela cujo pé couber nele, sem se importar com 

quaisquer outros atributos. Na vida cotidiana, o outro – objeto 

da paixão – precisa adequar-se aos parâmetros desejáveis, 

aceitando ou validando por vezes as imposições, ainda que 

inconscientemente. Como a paixão se desenvolve pela 

imagem do outro, mais do que pela percepção de sua real 

dimensão, o príncipe não reconhece como falsas as duas 
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irmãs, uma vez que atendiam – aparentemente – ao critério 

estabelecido. Por outro lado, o sapatinho pertencia àquela por 

quem se apaixonara, única a possuir pés tão pequenos 

naquela sociedade (em Perrault), naquela casa (nos Grimm), o 

que pode significar a adequação da escolha. 

Há inúmeros comentários sobre o material de que seria 

feito o sapatinho (ver RODARI, 1982, p. 34). Bettelheim afirma: 

Há uma verdadeira controvérsia quanto a este 
detalhe. Como em francês os termos vair (que 
significa peles variadas) e verre (vidro, cristal) 
têm pronúncias semelhantes, achou-se que 
Perrault, ouvindo a história, tinha substituído, 
por engano, vair por verre e assim 
transformado um sapatinho de peles num 
outro feito de vidro. (1980, p. 291) 

O psicanalista citado discorda desta visão, acreditando 

ser o sapatinho de cristal uma invenção de Perrault que, no 

entanto, precisou abdicar da mutilação das irmãs, pois o sangue 

nos pés seria facilmente percebido em um sapatinho de vidro. 

Os bailes são outro elemento distintivo na narrativa, 

assinalando não só uma reunião das personagens mais 

importantes daquela sociedade, como, em alguns contos, a 

possibilidade de se casar com o herdeiro do trono, sendo a 

escolhida por ele para ser a futura rainha. Observa-se a figura 
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feminina como objeto de escolha, ratificando essa 

circunstância com sua adesão. Se considerarmos a 

representação arquetípica que delineia essa personagem 

masculina, configuração de excelência (social, moral, afetiva, 

heroica etc) num imaginário coletivo, entende-se o desejo 

feminino por ter um parceiro dessa estirpe. 

A atuação do filho do rei, em algumas narrativas, 

mostra-se, no mínimo, curiosa. Inicialmente esperto, segue a 

moça, usa o piche ou a cera como estratagema para reter o 

sapatinho, vai à casa dela no conto dos Grimm – executa a 

dinâmica da ação e do amar. Quando se vê perto de alcançar 

seu objetivo, dele se desvia, caindo por duas vezes no engodo 

criado pela madrasta. Deixa-se levar pelo critério estabelecido 

como marca de eleição – o sapatinho – e sequer repara na 

aparência das moças, certamente muito diferentes de 

Cinderela, faltou-lhe perspicácia. Os pombos intervêm, 

avisando-o de que elas não são a verdadeira moça. Os animais 

representam o lado instintivo humano, a intuição, o id. O 

príncipe ouve essa voz, certifica-se da veracidade do alerta ao 

ver o sangue e retorna à casa de Cinderela, interrogando o pai 

sobre a existência de outra filha. Ele responde que não, 
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acrescentando que só há a filha de sua falecida esposa: uma 

serviçal insignificante e mirrada não pode ser a moça 

procurada pelo príncipe. A fala do pai evidencia a consciência 

da situação vivida pela filha, além de negligência e omissão. O 

próprio discurso assinala a negativa inicial à existência da filha. 

Em outras versões, é a madrasta que nega a existência da 

enteada. O príncipe, rei ou seus emissários, porém, insistem 

em experimentar o sapatinho em Borralheira, que é chamada 

com este fim, calçando-o perfeitamente diante de todos. Em 

Grimm, o príncipe olha-a e, finalmente, apesar dos trajes, 

reconhece-a como a moça com quem tinha dançado. Parte 

com ela na garupa de seu cavalo e, ao passar em frente à 

aveleira, obtém a confirmação dos dois pombos quanto à 

moça. O príncipe recupera sua primazia na ação, atuando de 

forma mais amadurecida quando não só reconhece a 

verdadeira noiva, como a aceita tal qual se apresenta, sem a 

necessidade de sua transformação exterior para ser 

conduzida ao palácio. 

O príncipe de Perrault é menos atuante na história, 

surgindo apenas durante o baile e ao final da narrativa, 

quando revê uma Cinderela já transformada pela fada 
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madrinha. O príncipe se casa com a jovem, sem a ter visto nos 

trapos com que se vestia antes, como se o encantamento 

estivesse associado à aparência e não à beleza natural de 

Cinderela. O príncipe é passivo, mais seduzido que sedutor, 

príncipe talvez encantado, mas longe de ser encantador. 

Cinderela ou Borralheira desenvolve trajetórias 

diferentes nas histórias. No conto de Perrault, evolui da 

passividade e do conformismo iniciais para uma maior 

perspicácia e iniciativa, pois parte dela o pedido de 

experimentar o sapatinho, enfrentando a zombaria das irmãs, 

além de não se eximir de apresentar o outro que completava o 

par, como se vê em algumas recolhas nas quais a protagonista 

se apresenta com uma das roupas usadas no baile e com o 

sapatinho restante em um dos pés. O desfecho da história de 

Perrault preserva a bondade de Cinderela acima de todo o mal 

que as irmãs lhe causaram. A moral – presente no final dos 

contos deste autor – afiança que embora a beleza seja um 

grande tesouro, as boas graças são mais valiosas; a segunda 

moral realça a importância de padrinhos e madrinhas na 

obtenção do sucesso. O perfil traçado evidencia que no 
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comportamento feminino modelar alguma ousadia é permitida 

e incentivada, devidamente imersa em beleza e bondade. 

A beleza, atributo que realça e distingue a mulher, é a 

marca da exterioridade, da aparência do ser, característica 

presente em todas as versões. O próprio sapato pequeno 

indica a delicadeza do pé feminino, símbolo de distinção em 

algumas sociedades que, inclusive, incentivam o 

apequenamento do pé, a subserviência feminina. Sendo o 

homem extremamente visual, a formosura funciona como um 

elemento de sedução poderosíssimo, mesmo que não realce o 

caráter – as boas graças – da mulher. À beleza soma-se a 

bondade, associada à pureza, à mansidão. Da mulher não se 

exige inteligência ou sagacidade. A mãe de Cinderela, ao 

morrer, pede-lhe que seja obediente, boa, devota, 

dependendo da versão, qualidades que lhe atrairiam, como 

recompensa, a proteção divina e a ajuda materna do Céu. 

A Cinderela de Perrault cumpre o papel de 

subserviência e autodepreciação, mas adquire sua autoestima 

na relação com o outro à medida que se sente valorizada pelo 

príncipe e seus convidados, durante o baile. A moça que 

retorna para a casa já não é a mesma que saíra. O contato 
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com o espaço externo promove o crescimento de Cinderela, 

capaz agora de manter a conversa com as irmãs sobre a 

impressão causada pela “bela princesa”, alimentando sua 

vaidade; é capaz ainda de tomar a iniciativa de pedir para 

experimentar o sapatinho, apesar da zombaria reinante. 

Quanto à determinação de voltar antes da meia-noite, no 

primeiro baile Cinderela obedece ao compasso do tempo, 

segundo a orquestração da fada, ultrapassando o horário 

no segundo. Um ciclo está prestes a se completar – a 

noite, a escuridão, as provações darão lugar ao nascimento 

de um novo dia: a meia-noite “é o cerne confuso do 

oculto, do conformismo, do literal, e o ponto a partir do 

qual começa a ascensão da Revelação solar” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2002, p. 603). 

Por sua vez, a Cinderela de Grimm e de narrativas 

semelhantes, que se mostrara tão empreendedora na 

conquista de seu objetivo, pedindo à madrasta para ir ao baile 

e realizando as tarefas impostas, ao final sequer se manifesta 

e só experimenta o sapatinho porque é chamada a fazê-lo, 

graças à insistência do príncipe. A Cinderela de Perrault 

escolhe casar-se com o príncipe ao se oferecer para calçar o 
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sapatinho, completando o par. A de Grimm, e de algumas 

versões, mantém-se oculta e é solicitada a experimentar o 

sapatinho, sem apresentar o outro, o do pé direito. Luta 

para ir ao baile, mas não para casar com o filho do rei, 

sendo por ele escolhida. A ousadia inicial carece agora da 

iniciativa do príncipe para que o encontro se consume. O 

texto parece evidenciar o fato de um comportamento 

feminino mais empreendedor precisar ser neutralizado com 

algum retraimento. 

A heroína causadora de algum impacto é a do conto “A 

menina e a Vaquinha”, de Consiglieri Pedroso, por recusar o 

casamento com o príncipe. No texto, o príncipe praticamente 

decide e ordena que a jovem em quem coube o sapatinho se 

case com ele: “O príncipe deu-lhe o chapim e viu que lhe 

servia, e depois disse-lhe que ela havia de se casar com ele.” 

(1985, p. 229). O narrador, porém, afiança: “A menina disse 

que não, que era com o caçador que ela tinha prometido se 

casar.” (1985, p. 230), apesar de ela ter comparecido à 

convocação do príncipe. Mesmo diante da revelação de o 

príncipe ser o caçador, ela continua a se negar ao casamento, 

reivindicando que seja ele a ir ao encontro dela, tal como o 
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prometido. A protagonista mantém-se fiel à promessa feita ao 

caçador, tem voz para dizer não e fazer exigências, é sujeito 

de suas escolhas. 

Esse conto de Consiglieri, “A menina e a Vaquinha”, é 

um dos poucos em que a figura paterna recebe algum 

destaque. A personagem permanece ativa ao longo da história 

e procura desempenhar sua função paterna com ponderação 

e justiça, abraçando filha e enteada nas mesmas 

responsabilidades e exigências. Pode-se afirmar que o 

arquétipo do rei comanda a atuação da personagem, 

evidenciando o princípio de ordenação, em que pesam o 

comando e o bom senso. Na maioria das narrativas, porém, o 

narrador afiança a submissão da personagem à nova esposa, 

que assiste indiferente aos maus-tratos infligidos à própria 

filha. O pai, nesse caso, não cumpre o arquétipo do rei/pai 

em sua plenitude, acionando sua despotencialização ao 

abdicar de seu comando e racionalidade. Moore e Gillette 

(1993) nomeiam de Covarde o lado passivo que caracteriza a 

sombra do arquétipo, enquanto o Tirano ocupa o lado ativo. 

O lado passivo ocorre frequentemente na estrutura familiar, 

segundo os autores, quando o marido atenta 
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demasiadamente para os desejos da esposa e teme 

desagradá-la, devido à reação agressiva ou irada dela ao ser 

contrariada. Em Perrault aparece textualmente: “A pobre 

menina sofria tudo com paciência e não ousava queixar-se a 

seu pai, que a teria repreendido, porque sua mulher 

dominava-o inteiramente” (2016, p. 201). 

Um dos motivos nucleares dos contos é o confronto 

entre o bem e o mal, iluminado pela bondade – tangenciando 

a subserviência – da heroína; a realização pessoal acontece 

mais pela submissão aos padrões sociais de beleza e candura 

que pela luta. Marie-Louise von Franz adverte para o risco da 

mulher que se submete a este paradigma: 

Quanto mais uma mulher é feminina, menos 
seu Animus é agressivo e mais a vida tende a 
passar por cima dela. [...] A mulher desse tipo, 
toda feita de bondade e feminilidade, se deixa 
matar, massacrar, e é despojada pela 
existência [...] (2000, p. 94) 

Na história de Perrault não há punição para a 

maldade das irmãs, o que deixa em segundo plano o aspecto 

moral, mas realça a virtude de Cinderela pelo fato de as ter 

perdoado e ajudado em seus casamentos. Já em Grimm, as 

irmãs são punidas pelos pássaros: a cegueira da alma 

exterioriza-se na dos olhos. 
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Sonia Salomão Khéde oferece uma reflexão sobre a 

passividade feminina e a mudança nesse paradigma. Afirma 

que as personagens femininas dos contos de fadas são passivas 

quando refletem relações codificadas entre homens e 

mulheres, mas, em outro nível, a estudiosa considera que 

“essas relações começaram a ser modificadas com a valorização 

da virtude e da beleza no lugar do dote” (1986, p. 32). 

Bruno Bettelheim realça que o principal mérito da 

história é o fato de a criança compreender que a heroína é 

vitoriosa por seus próprios esforços e por ser da forma que 

é, acrescentando: 

Uma das importantes mensagens manifestas 
das várias estórias de “Borralheira” é que nos 
equivocamos se pensamos que devemos nos 
agarrar em alguma coisa do mundo exterior 
para ter êxito na vida. Todos os esforços das 
irmãs postiças são inúteis – suas roupas 
cuidadosamente escolhidas e preparadas, a 
fraude que tentam fazer para o pé caber no 
sapato. Só por sermos verdadeiros conosco 
mesmos, como Borralheira, teremos êxito no 
final. (1980, p. 298-299) 

“Cinderela” é uma história de “cinzas”. Bettelheim 

destaca a complexidade da referência às cinzas, remetendo à 

existência das Virgens Vestais, cuja função significava 

simultaneamente tanto ser a guardiã do fogo, quanto se 
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manter integralmente pura. Trabalhando com o simbolismo 

das cinzas, o mesmo autor lembra que “A lareira, o centro do 

lar, é um símbolo da mãe. Viver tão próximo a ela a ponto de 

se habituar entre as cinzas pode então simbolizar um esforço 

de se agarrar à mãe ou de voltar a ela e ao que ela 

representa” (1980, p. 289), acrescentando que as cinzas 

também remetem, simbolicamente, ao luto, o que na 

narrativa se associa à perda da figura materna. 

Analisando as versões alemãs da Gata Borralheira e o 

conto russo A bela Wassilissa, Marie-Louise Von Franz afirma 

que o tema central a unir esses contos aponta para o fato de 

que “alguma coisa sobrenatural e luminosa sobrevive à 

morte da figura materna positiva e a substitui; uma espécie 

de fetiche, no qual se encarna o espírito da mãe” (2000, p. 

204). Essa interpretação pode ser respaldada pela 

significação das cinzas, tão presentes na história. Chevalier e 

Gheerbrant (2002) assinalam que a cinza se reveste de um 

valor residual daquilo que restou após o fogo se extinguir e, 

por extensão, significa também o resíduo do corpo (o 

cadáver) depois da extinção do fogo da vida. Em comparação 

com o borralho, na esteira de Bettelheim, as cinzas são uma 
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substância limpa, enquanto aquele é o resto sujo de uma 

combustão incompleta, o que altera o simbolismo da 

história, pois pode-se associar o borralho à sujeira e à 

degradação da personagem, enquanto as cinzas reforçam a 

ligação com a mãe morta. 

Acerca das cinzas, voltando a Chevalier e 

Gheerbrant, cumpre destacar a ligação da morte com o 

simbolismo do eterno retorno, em que a própria cor 

cinzenta ou gris representa a ressurreição dos mortos, cor 

que se situa entre o branco e o preto. Assim, o conto 

aponta para as sucessivas “mortes” por que passa o ser 

humano em sua trajetória e a consequente necessidade de 

superá-las por meio de um renascimento. 

Cinderela precisa lidar com diferentes perdas: da mãe, 

morta no começo da história; de sua condição de filha, 

herdeira única do pai, quando este se casa com outra mulher; 

do próprio pai, submisso à nova esposa ou mesmo ausente da 

trama ficcional. Cinderela perde a vida confortável, que 

certamente desfrutava, para desempenhar as tarefas mais 

humildes e pesadas da casa. Cinderela perde o sapatinho. Ao 

participar dos bailes, abre-se a uma outra experiência de vida. 
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A viagem, o sair de casa – um dos elementos 

estruturadores do modelo proposto por Wladimir Propp 

(2003) e analisado por Nelly Novaes Coelho (2000) –, assinala 

a aquisição da maturidade necessária ao encontro com o 

outro, efetivado no casamento. Em Perrault, a heroína adquire 

uma certa malícia no trato com as irmãs e mesmo arrumando 

bons casamentos para elas, a relação torna-se diferente, pois 

agora quem possui o poder é Cinderela. Em Grimm, a heroína 

luta pela realização de seus sonhos, adquirindo autonomia e, 

ao final, não precisa mais se empenhar tanto na consecução 

de seus objetivos, sendo indiferente ao destino das irmãs. Em 

outras narrativas, ardilosamente explica às avessas à madrasta 

ou a sua filha como adquirira os dons dos seres mágicos, 

provocando a punição da irmã postiça. Durante o baile, o 

príncipe já anunciara que era ela a parceira dele quando 

alguém tencionava dançar com Cinderela. Ela sabe que é a 

dona do sapatinho, carecendo apenas de paciência para que 

a verdade surja em meio às tentativas das irmãs, também 

elas e a madrasta morrendo, simbólica ou ficcionalmente, 

para a heroína. 
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Essa é a nossa técnica de meditação enquanto 
mulheres, a evocação de aspectos mortos e 
desagregados de nós mesmas, a evocação de 
aspectos mortos e desagregados da própria 
vida. Aquele que recria a partir do que está 
morto é sempre um arquétipo de duas faces. A 
Mãe Criadora é sempre também a Mãe Morte, 
e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual, 
ou dessa duplicidade de função. A grande 
tarefa diante de nós consiste em aprender a 
compreender à nossa volta e dentro de nós 
exatamente o que deve viver e o que deve 
morrer. Nossa tarefa reside em captar a 
situação temporal de cada um: permitir a 
morte àquilo que deve morrer, e a vida ao que 
deve viver. (ESTÉS, 1999, p. 50) 

No processo de amadurecimento do ser humano, é 

importante vivenciar que “A independência é resultante do 

aprendizado de que se pode realizar coisas por si mesmo, de 

que se pode contar com as próprias capacidades, e confiar no 

próprio julgamento” (BARDWICK, 1971 apud DOWLING, 1982, 

p. 99). Coragem, paciência e esperteza são os atributos 

destacados por algumas das versões, ao invés de beleza, 

bondade e obediência anteriormente recomendadas a 

Cinderela. O lugar do bem e do mal é agora o interior de cada 

um. A articulação do fazer e do falar com o saber permitirá um 

melhor deslocamento do ser humano pela vida. 
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Cinderela é a menina precisando morrer em sua 

passividade, conformismo e ingenuidade para amadurecer, 

para transformar-se em mulher. Pode-se afirmar que ela 

renasce das cinzas, como Fênix, e abandona-as, desgarrando-

se também da imagem da mãe-boa para adquirir 

independência, tal como Psique, quando é deixada pelos pais 

no rochedo. Cinderela rompe com seu pequeno espaço da 

cozinha e do borralho para chegar ao palácio, desabrochando 

para o mundo por meio de diferentes modos de dizer e 

escrever essa história, talvez uma das mais conhecidas. 

5.3. “A BELA ADORMECIDA”, DE SONOS E ENFRENTAMENTOS 

A história da donzela que fura o dedo num fuso e 

permanece adormecida por cem anos é, ao lado de Cinderela 

e Chapeuzinho Vermelho, bastante popular. O conto sobre a 

Bela Adormecida tem sua origem localizada na mitologia 

grega, nas narrativas da Idade Média, perpassando Basile, 

Perrault, Grimm, recolhas realizadas em Portugal e no Brasil, 

além de emergir em outras linguagens e suportes, diferentes 

do texto literário. 

Bruno Bettelheim assinala que o tema é bem antigo, 

registrando a existência de relatos em francês e catalão desde 
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o século XIV e uma possível relação com a mitologia greco-

romana, a partir do conto de Basile. Os filhos da protagonista, 

Talia, com o rei chamam-se Sol e Lua. O psicanalista lança a 

hipótese de o escritor napolitano ter sido influenciado pela 

história de Leto, amante de Zeus, que concebeu Apolo, o deus 

Sol, e Artemis, a deusa Lua; Hera, a esposa ciumenta de Zeus, 

projeta-se na rainha, esposa do rei.  

Maria Tatar (2004, p. 100) informa que Talia é um 

nome derivado da palavra grega thaleia, a florescente, o que 

justifica a aproximação do conto, segundo a teoria solar 

(COELHO, 1991), com ritos ligados a personificações da 

Aurora. Nazira Salem (1970) relaciona o conto ao despertar de 

um novo dia: a princesa simboliza a luz solar invadida pela 

noite, representada pelo bosque, ou ainda a primavera 

substituindo o inverno, anunciando um novo ciclo. 

Para Nelly Novaes Coelho (1991), o conto liga-se aos 

rituais das estações e suas fontes mais antigas encontram-se 

nas novelas de cavalaria medievais, chamando a atenção para 

um episódio entre o cavaleiro Troylus e a dama adormecida 

Zellandine, narrativa do século XIII, de autoria desconhecida. 

Bettelheim explica, em nota de rodapé: 
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Nas Anciennes Chroniques de Perceforest, do 
século catorze (editada pela primeira vez na 
França em 1528) três deusas são convidadas 
para a comemoração do nascimento de 
Zelandine. Lucina confere-lhe saúde; Têmis, 
zangada por não terem colocado a faca ao 
lado de seu prato roga a maldição: que 
Zelandina, fiando, tiraria o fio do fuso e o 
enterraria no dedo. Vênus, a terceira deusa, 
promete conseguir um meio de salvá-la disso. 
(1980, p. 271-272) 

A deusa do Amor atinge seu objetivo de despertar a jovem: o 

bebê suga a farpa do dedo da mãe, tal como se vê no conto 

de Basile. 

Para Tatar (2004, p. 100), 

O tema de uma pessoa dormindo ou 
hibernando até que os tempos estejam 
maduros para ela despertar aparece em 
muitos contos e lendas populares. Branca de 
Neve jaz em seu caixão de vidro; Brunilda, 
cercada por um muro de fogo, é despertada 
por um beijo na ópera de Richard Wagner, 
Siegfried, do século xix. Frederico Barba-Roxa 
dorme em seu retiro na montanha, acordando 
a cada cem anos para ver se a Alemanha 
precisa de sua ajuda como líder. 

Marie-Louise Von Franz (2000) igualmente registra que 

o tema central do conto deve remontar a épocas muito 

antigas, história que deve ter sido bastante divulgada pelo 

fato de haver várias versões da narrativa que preservam 
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aspectos substanciais da história, acrescentando: “É notável 

constatar como um Conto de Fadas pode sobreviver vários 

séculos, quase inalterado. Isso se explica pelo fato de que ele 

reflete uma estrutura psicológica humana de base e portanto 

universal.” (2000, p. 25). 

5.3.1. Apresentação das histórias, com apoio em Basile, 

Perrault e Grimm 

A história em Basile intitula-se “Sol, Lua e Talia” (2018, 

p. 491-495), quinto conto da Quinta Jornada. Em Perrault, 

encontram-se os registros de “A Bela Adormecida do Bosque” 

(1989, p. 89-111) e “A Bela Adormecida no Bosque” (2016, p. 

127-149). Nos Grimm, o conto recebe o título de “Bela 

Adormecida” (2015, p. 49-53) e “A Bela Adormecida” (2012, p. 

236-238, tomo 1). 

De modo geral, há duas linhas de histórias ao redor do 

tema da Bela Adormecida. Num grupo, o desfecho do conto é 

o casamento da princesa com o príncipe, cujo modelo é a 

narrativa dos irmãos Grimm, estrutura seguida pelo conto de 

Figueiredo Pimentel. Outro grupo, com exemplo em Basile e 

Perrault, narra o desdobramento da história, inserindo uma 

nova sequência em que o leitor é apresentado à família do 
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príncipe ou rei, em especial, à rainha-mãe ou esposa. Nesse 

grupo encontram-se os contos de Basile, Perrault, Teófilo 

Braga, Sílvio Romero e Câmara Cascudo, com estruturas 

diegéticas semelhantes ao continuarem a história para além 

da união da Bela Adormecida com o príncipe ou rei. 

O elemento que singulariza e intitula a narrativa é o 

sono da heroína, ausente apenas no conto de Sílvio Romero. 

As histórias apresentam, geralmente, os seguintes núcleos: 

dificuldade da rainha engravidar; comemoração do 

nascimento de uma filha; dons das fadas e maldição da que 

não fora convidada; realização da profecia: o sono de cem 

anos; tempo encerrado, aparecimento do príncipe e despertar 

da princesa; casamento. A segunda sequência narrativa 

enseja: morte do rei-pai do príncipe, que assume o trono; 

conflito com a rainha-mãe ou esposa, que deseja comer nora 

e netos; salvação dos três pelo serviçal responsável por 

atender à rainha; condenação à morte de nora, netos e 

serviçal pela rainha-mãe, que descobre o engodo; chegada do 

rei, suicídio da rainha-mãe, felicidade final. 

Em Basile, a introdução ao conto apresenta uma breve 

reflexão sobre a crueldade e seu reverso, a inocência. A história 
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começa com um grande senhor e sua filha, Talia, a quem sábios 

e adivinhos predizem um grande perigo com uma felpa de 

linho. O pai, tentando proteger a filha de tal destino, proíbe a 

entrada de linho e cânhamo em sua casa. Já crescida, ela vê 

passar uma velha que fiava. Curiosa, introduz a senhora em sua 

casa e, ao pegar no fio para o passar na roca, uma farpa de 

linho penetra em sua unha e ela cai morta no chão. Diante da 

desgraça, o pai instala a filha num trono de veludo, sentada, em 

um palácio no campo; tranca as portas e abandona o palácio 

para sempre, por conta de seu enorme pesar. 

A narrativa informa que, passado algum tempo, sem 

precisar quanto, o falcão de um rei penetra por uma das 

janelas do palácio e não retorna a seu chamado. O rei, sem 

conseguir entrar pela porta principal, com a ajuda de uma 

escada escala o palácio e chega até o local onde está a donzela 

adormecida. Ele tenta acordá-la por todos os meios e, 

“incendiado por aquela beleza, levou-a nos braços até uma 

cama, onde colheu os frutos do amor; deixando-a deitada, 

voltou para seu reino e por um tempo não se lembrou mais do 

que acontecera.” (2018, p. 402). 
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Passados nove meses, Talia dá à luz um casal de 

gêmeos e, graças à interferência das fadas, eles são colocados 

ao seio da mãe. Inadvertidamente, os bebês sugam o dedo 

dela e retiram a farpa, promovendo o despertar de Talia. 

Mesmo sem ter consciência do que lhe ocorrera, ela cuida dos 

filhos, sozinha no palácio, ainda que receba o alimento sem 

saber como. Imagina-se que, mais uma vez, as fadas atuem 

auxiliando a moça. 

O rei, indo à caça, resolve visitar novamente a donzela 

e fica agradavelmente surpreso e feliz de a ver acordada, com 

dois filhos. Ele se apresenta a Talia, narra o ocorrido, os dois 

tornam-se amigos e o rei permanece alguns dias na 

companhia dessa nova família. O rei despede-se com a 

promessa de voltar para levá-la juntamente com os filhos, a 

quem dera os nomes de Sol e Lua, para o seu reino. 

Encantado com Talia e os filhos, ele fala 

constantemente nos nomes deles, mas há um problema: o rei é 

casado. Sua esposa, desconfiada, encarrega um secretário de 

descobrir de quem o marido se enamorara, sob pena de ele 

enriquecer, caso cumpra a tarefa, ou de sumir para sempre, se 

não for bem sucedido. Descoberta a verdade, a rainha envia o 
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secretário a Talia dizendo que o rei queria ver seus filhos. A 

mãe os envia com alegria, sem suspeitar que a rainha decide 

ordenar ao cozinheiro que prepare as crianças de vários modos 

para servir ao marido. O serviçal, com pena das crianças, 

entrega-as à esposa para que as esconda. O rei, ao provar das 

iguarias à mesa com a rainha, acha a comida saborosa, ao que a 

esposa retruca: “Coma, que você come o que é seu” (2018, p. 

493). Tanto repete a frase que o rei lhe responde que ela nada 

levara para o palácio e se retira, irritado. 

A rainha solicita novamente os serviços do secretário, 

ordenando-lhe que vá buscar Talia, em nome do rei. Feliz, ela 

segue o emissário da rainha, que a recebe encolerizada e 

acusando-a de se divertir com o seu marido. Talia tenta 

explicar que não tivera responsabilidade, pois dormia quando 

o rei “tomara posse de seu território” (2018, p. 494), 

eufemismo para o estupro cometido. Indiferente aos 

argumentos da moça, a rainha manda preparar uma fogueira 

no pátio, onde Talia será lançada. Tentando ganhar tempo, a 

moça pede a rainha para despir as roupas preciosas que 

usava, a que a rainha aquiesce, segundo o narrador menos por 

misericórdia e mais para poupar as roupas bordadas de ouro e 
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pérolas. A cada peça tirada do corpo, um grito é lançado por 

Talia, de tal sorte que, ao retirar a última, o rei aparece. Toma 

conhecimento pela rainha de como ela tramara a morte dos 

filhos dele. Desesperado, o rei manda lançar na fogueira a 

rainha, o secretário e o cozinheiro, que, no entanto, revela 

que as crianças estão salvas. A história termina com o 

cozinheiro recompensado por sua bondade e com o 

casamento de Talia e o rei. A moral da história ratifica que um 

destino venturoso se cumpre, mesmo diante das dificuldades: 

“de quem a ventura gosta / até quando dorme o bem chove.” 

(2018, p. 495). 

O conto da Bela Adormecida, de Perrault e Grimm, 

apresenta-nos, na introdução, uma família constituída por um 

rei e uma rainha, desgostosos por não terem filhos. Nos 

Grimm, um animal anuncia à rainha que ela terá uma filha. A 

rainha, por fim, dá à luz uma bela menina, o que justifica a 

alegria do casal. No escritor francês, sete fadas são convidadas 

para a festa de batismo, a fim de concederem dons à afilhada. 

Elas comparecerem na condição de fadas-madrinhas: “Os 

contos de fadas indicam que, escondida em algum lugar, a boa 

fada madrinha observa o destino da criança, pronta a afirmar 
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seu poder quando for necessário e urgente.” (BETTELHEIM, 

1980, p. 85). Os dons constituem uma espécie de inventário 

dos atributos desejáveis para o feminino modelar naquela 

época, associado a: beleza, bondade (ela deveria ter espírito 

de um anjo), graça na realização de qualquer tarefa, além de 

qualidades necessárias à vida na corte, como saber dançar, 

cantar, tocar todos os instrumentos musicais. Nos Grimm, é 

preparado um grande banquete, com a presença de 

familiares, amigos e doze fadas. As fadas concedem presentes 

mágicos à princesinha, como virtude, beleza, riqueza etc. 

Nos dois contos, uma fada não é convidada. Em 

Perrault, o fato acontece por acreditarem que a velha fada 

estava morta ou encantada. Ela surge, o rei tenta acomodá-la, 

mas não há um estojo de ouro maciço para lhe dar, o que ela 

considera menosprezo. Uma das fadas percebe as intenções 

da velha fada e deixa-se ficar por último para presentear a 

princesinha. Nos Grimm, o rei não dispõe de talheres de ouro 

suficientes para as treze fadas do reino, razão pela qual uma 

ficou de fora, mas ela aparece no momento em que onze 

fadas já haviam proferido o seu dom. As fadas relegadas nas 

duas histórias profetizam a maldição de morte da princesinha 
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ao espetar o dedo num fuso – nos Grimm, aos quinze anos. Se 

as fadas se associam ao arquétipo da Grande Mãe, protetora e 

fonte de vida, a fada má é a representação da mãe terrível 

(JUNG, 2011). Definindo os traços nucleares do arquétipo 

materno, Jung destaca: 

Seus atributos são o “maternal”: simplesmente 
a mágica autoridade do feminino; a sabedoria 
e a elevação espiritual além da razão; o 
bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que 
proporciona as condições de crescimento, 
fertilidade e alimento; o lugar da 
transformação mágica, do renascimento; o 
instinto e o impulso favoráveis; o secreto, o 
oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos 
mortos, o devorador, sedutor e venenoso, o 
apavorante e fatal. (2007, p. 92) 

O desprestígio que a fada velha sente e o desejo de 

vingança contra o rei e a rainha ensejam o aparecimento da 

fada-madrasta, portadora da maldição para a princesinha, sem 

que ela seja merecedora. Nas histórias da tradição, como se vê 

no conto em pauta, a fada concentra a promoção do bem e do 

mal, do benefício e do malefício, sem que se encontre o termo 

bruxa para representar a ideia de malignidade. Para os 

psicanalistas brasileiros Diana e Mário Corso, 

No conto da Bela Adormecida, a velha fada, 
com seu mau humor invejoso e nocivo, 
exemplifica o que resta de uma mulher quando 
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a juventude a abandona. Os atrativos 
femininos seriam uma arma privilegiada de 
conquista de posição para uma mulher, como 
o envelhecimento a privaria destes, a mulher 
necessitaria recorrer a outros feitiços, os da 
bruxa. Um homem pode amar 
apaixonadamente uma princesa adormecida, 
aprisionada e passiva, mas quando a mulher 
desperta e perde a beleza inocente da 
juventude, resta a visão da sua verdadeira 
alma: poderosa, perigosa e ardilosa. (CORSO; 
CORSO, 2006, p. 76) 

A última fada, nas duas narrativas, não tem poder 

para anular os votos da anterior, a fada mais velha, 

observando-se que a hierarquia de poder é respeitada ‒, mas 

consegue transformar a morte no sono de cem anos. Apenas 

em Perrault há a menção de que a princesa será acordada 

por um filho de rei. 

O rei-pai tudo faz para evitar que a desgraça se 

cumpra, proibindo ou queimando as rocas do reino, mas a 

maldição é inexorável, associando-se ao fado e às deusas que 

regem o destino: “Tecido, fio, tear, instrumentos que servem 

para fiar ou tecer (fuso, roca) são todos eles símbolos do 

destino [...] Tecer é criar novas formas.” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2002, p. 872). O fuso é um elemento 

maravilhoso, capaz de estabelecer a ponte entre o mundo real 

em que a princesa se encontra e o mundo sobrenatural a que 
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é levada pelo sono. Na ausência dos pais, a princesinha 

passeia pelo castelo e sobe até uma torre onde encontra uma 

velhinha a fiar em sua roca, caracterizada como boa e 

desconhecedora da proibição real em Perrault. A princesinha é 

caracterizada, em ambos os contos, como educada, curiosa, 

ativa, alegre, muito viva e, em Perrault, um pouco estabanada. 

Ela mal experimenta a roca e a profecia se cumpre. 

Em Perrault, o rei, ao voltar, providencia um belo 

aposento para a filha, que mantinha a beleza, as cores do 

rosto, respirando suavemente. A boa fada, por seu turno, 

adormece todos os seres viventes do castelo, exceto a rainha 

e o rei, a fim de que, ao acordar, a princesinha disponha de 

companhia. Após os pais partirem, imediatamente se forma 

um arvoredo intrincado ao redor do castelo, impedindo o 

acesso de curiosos. 

Nos Grimm, todos adormecem juntamente com a 

princesa, inclusive os pais que já haviam retornado ao castelo. 

O narrador assinala que até o fogo e o vento pararam. Ao redor 

do castelo igualmente se forma uma sebe de espinhos – ou 

éricas (2005, p. 51) – que encobre completamente a 
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construção. Cria-se uma lenda sobre a princesa adormecida, 

mas os que tentam ultrapassar a barreira de espinhos morrem. 

O sono por que passa a princesa é geralmente 

interpretado como um período de recolhimento necessário à 

transformação interior e ao amadurecimento. Para Bruno 

Bettelheim, “Enquanto muitos contos de fadas frisam os 

grandes feitos que um herói deve executar antes de ser ele 

mesmo, a Bela Adormecida no Bosque enfatiza a 

concentração demorada e tranquila que também é necessária 

para isso.” (1980, p. 265). 

O prazo de cem anos se cumpre e, em ambas as 

histórias, o filho de um rei acordará a princesa. O príncipe, 

curioso, conversa com um velho camponês que lhe fala da 

princesa adormecida, invocando o testemunho de seu pai, em 

Perrault, e do avô, nos Grimm. Entusiasmado, ele resolve 

desvendar o mistério do castelo e libertar a bela princesa. 

Como predestinado a realizar a prova, a barreira de árvores e 

espinhos se abre à sua passagem, fechando-se novamente, em 

seguida. Ele avança sozinho, seus homens de confiança não 

podem acompanhá-lo. 
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A descrição da cena que o príncipe vê lembra um filme 

de terror: “era um silêncio horrível, a imagem da morte 

apresentava-se por todo lado e só havia corpos estendidos de 

homens e de animais que pareciam mortos.” (PERRAULT, 

2016, p. 139). Depois de atravessar todo o castelo, ele chega 

ao local onde se acha a princesa. Nos Grimm, ela se encontra 

na torre, e o filho do rei, admirado da beleza da jovem, a beija, 

acordando tudo e todos no castelo: a vida recomeça com seu 

burburinho. O final da narrativa garante o casamento da 

princesa Bela Adormecida com o príncipe e de que “eles 

viveram felizes até seu fim.” (2012, p. 238, tomo 1). 

Em Perrault, a narrativa oferece detalhes do encontro 

do príncipe com a princesa. Há a descrição do cenário em que 

ela dorme ‒ o quarto dourado, o leito com as cortinas abertas 

‒ e da própria princesa, que aparentava quinze ou dezesseis 

anos e cujo brilho resplandecente indiciava algo não só 

luminoso, como divino, no ponto de vista do príncipe, 

completamente encantado pela jovem. Ele não a beija, sua 

atitude é de reverência. Ela desperta porque o tempo da 

maldição se cumprira: 
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Aproximou-se tremendo, e, admirando-a, pôs-
se de joelhos junto dela. 

Então, como tinha chegado o fim do 
encantamento, a princesa despertou. E 
olhando-o com olhos mais ternos que uma 
primeira vista parecia permitir: 

– Sois vós, meu príncipe? – disse-lhe ela. Como 
demorastes! (2016, p. 139) 

Os dois conversam por longas horas e o narrador, com 

uma pitada de humor irreverente, afirma que as demais 

personagens já haviam acordado e, como não estão 

apaixonadas, sentem fome: impaciente, a dama de honra 

anuncia à princesa, em alto tom, que a refeição está servida. 

Outra observação que remete ao escritor e a uma certa 

noção de mimese diz respeito à percepção do príncipe: 

apesar de bela, as roupas da princesa são muito antigas, do 

tempo da avó dele, bem como as músicas executadas 

durante a refeição. Logo após, eles se casam pelo capelão-

mor, na capela do castelo. A dama de honra cerra as cortinas 

do leito conjugal, mas o narrador informa que Bela 

Adormecida não tem necessidade de sono. Ao amanhecer, o 

príncipe retorna à cidade. 

Bettelheim critica Perrault por considerar que ele 

troçava dos próprios contos, haja vista apresentá-los 



377 

provavelmente para um público adulto, os cortesãos 

parisienses nos Salões da época, a quem tinha a intenção de 

distrair ou mesmo divertir. Para o psicanalista, ao misturar a 

racionalidade trivial com a fantasia, o escritor diminui o valor 

da obra: “O detalhe do vestido, por exemplo, destrói o 

tempo mítico, alegórico e psicológico sugerido pelos cem 

anos de sono, transformando-o em tempo cronológico 

determinado.” (1980, p. 270). Outras críticas se referem à 

segunda parte da história. 

A narrativa de Perrault desloca o foco para apresentar 

a família do príncipe. O pai é descrito como simples e crédulo, 

acredita na história do filho de que se perdera na floresta e 

passara as noites na casa de um carvoeiro. A mãe desconfia 

das caçadas do filho, principalmente quando se torna 

frequente ele passar várias noites fora. Ela dá oportunidade ao 

filho para se explicar, afirmando-lhe que é preciso buscar 

prazer na vida, mas o filho teme a mãe, por sua fama, apesar 

de a amar. O narrador traz duas informações sobre a rainha-

mãe, que ratificam uma visão onisciente: ela pertencia à raça 

dos ogros e o rei só a desposara por causa de sua riqueza. 

Introduz, porém, uma focalização em que desposa um ponto 
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de vista externo e duvidoso: “Dizia-se mesmo baixinho na 

Corte que tinha ela as inclinações dos ogros, e que, ao ver 

passarem crianças, tinha a maior dificuldade do mundo para 

controlar-se e não se atirar sobre elas.” (2016, p. 143). 

A origem do casamento da rainha-ogro com o antigo 

rei permite a remissão ao estudo de Georges Duby (1997) 

sobre o papel das damas medievais na constituição das 

famílias nobres do período, responsáveis por trazer, para o 

casamento, prestígio e riqueza material, de quem também se 

esperava uma prole muitas vezes numerosa. Como 

desdobramento dessa possibilidade, há o trabalho de Jacques 

Le Goff sobre Melusina. Referindo-se à lenda, o historiador 

afirma que existe 

um grupo de contos que procuram fazer recuar 
a origem de uma linhagem nobre medieval à 
união com um ser sobrenatural, de forma a 
conferir às pretensões de uma família à 
legitimidade uma consagração mais alta, 
metafísica. (1980, p. 310) 

Nesse viés, a rainha ogra representa essa ascendência 

sobrenatural, de origem pagã, que traz riqueza ao casamento, 

mas será demonizada pela cultura cristã. Afinal, como 

interroga Le Goff, 
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Ainda que nas religiões pagãs a divindade 
possa perfeitamente encarnar-se em animais e 
seja gloriosa a união de um mortal com um 
animal sobrenatural, o cristianismo que fez do 
homem a imagem encarnada exclusiva de 
Deus, não torna degradante a união de um 
homem com um semianimal? (1980, p. 297) 

Durante mais de dois anos, o príncipe mantém a vida 

dupla, período em que nasceram dois filhos da união com Bela 

Adormecida: Aurora, a menina, e Dia, o menino. O medo da 

mãe, sem confiar na possível proteção do pai, faz com que o 

príncipe mantenha escondida a sua nova família, o que aponta 

para um processo de amadurecimento ainda em curso, 

principalmente em relação à mãe: não a enfrenta, sequer lhe 

diz a verdade quando ela dá chances ao filho de confiar nela. 

O pai, porém, morre ao fim de dois anos. O príncipe assume o 

trono, declara publicamente seu casamento e introduz, por 

meio de uma grande cerimônia, a agora rainha e filhos. Traz a 

família já constituída, afrontando, de certa forma a mãe, sem 

poder contar com uma possível interferência favorável do pai. 

Uma vez rei, ele precisa partir para a guerra e entrega 

a regência do reino à mãe, bem como os cuidados de sua 

esposa e filhos, o que causa certa estranheza, tendo em vista 

o comportamento anterior do então príncipe. O narrador 
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informa que, com o filho distante, a rainha-mãe envia a nora 

e os netos para uma casa de campo afastada da cidade, na 

floresta, onde poderá realizar seu desejo: ela pede ao 

mordomo para preparar, em molho especial, primeiro a neta, 

depois o neto, de três anos, e, por último, a nora. Sem 

coragem, ele esconde as crianças em sua casa e prepara 

animais, de acordo com o tamanho e a idade das 

personagens: em lugar de Aurora, ele sacrifica um 

carneirinho; na vez de Dia, de três anos, ele prepara um 

cervo muito tenro e, quando chega a vez de Bela 

Adormecida, que já tem mais de vinte anos, sem contar os 

cem que dormira, o mordomo resolve matá-la, pois acredita 

que não encontrará animal com a pele já um pouco dura 

como a da rainha. Ao ver a intenção dela de se juntar aos 

filhos, que julga mortos, o mordomo recua, conta-lhe a 

verdade e oferece à rainha-mãe uma corça, que ela come 

com mesmo prazer e apetite como das vezes anteriores. 

O narrador não registra qualquer esforço da jovem 

rainha para enfrentar a rainha-mãe, mesmo em defesa dos 

filhos: nessa parte da história, a focalização narrativa não 

acompanha Bela Adormecida, portanto, o leitor não toma 
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conhecimento de reação alguma dela, tampouco de sua dor. 

Aparentemente, ela tudo aceita, desejando a própria morte 

para se juntar aos filhos, evidenciando um comportamento 

passivo que, nesse momento, se justifica pela perda dos filhos. 

O narrador passa a focalizar a jovem rainha quando chega a 

sua vez de ser sacrificada e quando é conduzida, pelo 

mordomo, ao encontro dos filhos, mostrando a alegria e a 

emoção reinantes. 

A rainha-mãe, ludibriada por seu serviçal, descobre a 

verdade quando rondava os pátios do palácio farejando 

(termo que indica o faro próprio de animais e típico nos ogros) 

carne fresca. Ela escuta as vozes das crianças e o narrador 

descreve uma cena algo violenta: Dia chora porque a mãe 

pretende mandar chicoteá-lo, por ter sido mau, enquanto 

Aurora pede perdão por ele. 

A ogra, enfurecida, manda preparar um grande 

caldeirão, com animais venenosos, para colocar a nora, os 

netos, o mordomo e sua família. No momento em que vai 

ocorrer o trágico desfecho, o rei chega inesperadamente e 

pergunta sobre o significado daquela cena. A rainha-mãe, 

enlouquecida de raiva, se lança à morte que preparara, sendo 
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imediatamente devorada pelos bichos. O desfecho da história 

aponta para a tristeza do rei, por sua mãe, e o consolo que 

desfruta com a esposa e filhos. 

A moralidade em versos, na obra da editora Paulinas 

(2016) assinala que é natural a espera por um esposo – cujos 

predicados são “rico, belo, galante e doce” (2016, p. 149) – 

por algum tempo, mas difícil é encontrar quem queira 

aguardar por cem anos, dormindo. De forma jocosa ou 

ligeiramente picante, o narrador acentua que, por mais que 

valha a pena esperar, tendo por retorno a felicidade, as 

mulheres desejam se casar, de sorte que ele, criticamente, 

invalida a própria moral que defende a espera: “o belo sexo 

com tanto ardor / À fé conjugal aspira / Que força não tenho, 

nem coragem / De pregar-lhe esta moral.” (2016, p. 149). 

Relacionadas a essa moral, há as considerações de 

Bettelheim sobre um tema, subjacente ao principal, em que 

ele defende o fato de que “a realização sexual não perde sua 

beleza por termos de aguardar por ela” (1980, p. 271) e de 

que o vínculo estabelecido pelos jovens aponta para uma 

relação em que ocorre a união tanto de mentes e espíritos, 

quanto de satisfação sexual. Para o psicanalista, o tema 
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nuclear do conto é o despertar da sexualidade por mais que os 

pais tentem impedir esse fato, que ocorre inexoravelmente 

como a própria maldição. 

No conto dos irmãos Grimm, o desfecho se dá com o 

casamento da Bela Adormecida com o príncipe. Para Maria 

Tatar (2004, p. 101), 

A Bela Adormecida dos Grimm tem uma 
integridade narrativa que a tornou mais 
atraente que a história de Basile e o conto de 
Perrault, pelo menos para o público norte-
americano. A segunda fase da ação nas 
versões italiana e francesa apresenta conflitos 
do casal que, segundo alguns folcloristas, 
constituem narrativas separadas. Não é nada 
incomum contadores de histórias emendarem 
contos diferentes para produzir uma narrativa 
que mostre tanto conflitos pré-nupciais 
quanto o que acontece no casamento não tão 
feliz para sempre. 

Há, porém, uma outra narrativa dos autores alemães, 

“A Sogra” (2012, p. 377-378, tomo 1) que, de certa forma, traz 

essa continuação. A personagem principal é uma jovem rainha 

cuja sogra é descrita como extremamente malvada – esse é o 

começo do conto. Na ausência do rei, a velha rainha aprisiona 

a nora e os dois netos num porão. Pede ao cozinheiro para 

matar e preparar, sucessivamente, o neto mais velho, ao 

molho pardo, e o mais novo ao molho branco. Não há 
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qualquer explicação para o canibalismo da sogra, tampouco a 

ligação com a raça dos ogros, como em Perrault, mas há o 

registro de como ela demonstra um apetite voraz e saboreia 

com prazer os pratos que lhe são servidos. O cozinheiro relata 

o desejo da velha rainha à jovem mãe, que sugere matar um 

animal e prepará-lo segundo a recomendação dada. Depois 

dos netos, chega a vez da nora. A narrativa não apresenta um 

desfecho claro, parecendo interrompida. Há, entre colchetes, 

um fragmento em que o narrador informa que o cozinheiro 

sacrifica uma corça no lugar da jovem rainha, que tem 

dificuldades de manter os filhos em silêncio para não serem 

descobertos “e assim por diante.]” (2012, p. 378). 

5.3.2. Variantes da história em Portugal e no Brasil 

Nas recolhas portuguesas analisadas, há o conto “A 

Saia de Esquilhas”, em Teófilo Braga (1998, p. 90-92). No 

Brasil, encontram-se “A Bela Adormecida no Bosque”, em 

Figueiredo Pimentel (1992, p. 116-118), “O Rei Caçador”, em 

Sílvio Romero (1954, p. 307-310; 2008, p. 178-179), e “A 

Princesa do Sono-Sem-Fim”, em Câmara Cascudo (2004, p. 41-

45). Como já foi registrado, o conto de Figueiredo Pimentel 

termina, tal como o dos Grimm, no casamento dos príncipes, 
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razão por que começaremos por ele. Os contos de Teófilo 

Braga, Sílvio Romero e Câmara Cascudo aproximam-se das 

narrativas de Basile e Perrault, por irem além do “casaram-se 

e viveram felizes para sempre”. 

O conto “A Bela Adormecida no Bosque”, de Figueiredo 

Pimentel, inicia com a dificuldade do imperador dos turcos, 

Tamerlão I, e sua esposa para terem filhos, quando nasce uma 

menina, de nome Íris. As fadas são convidadas para o batismo, 

mas uma ficou de fora, segundo o narrador, quer por ter sido 

esquecida, quer pela pouca importância que lhe devotavam, 

fada descrita como feia e velha. Os desejos das fadas à 

princesinha referem-se a: felicidade, formosura, beleza, 

fortuna, bondade, talento, e um noivo rico. A maldição da 

morte é proferida pela velha fada, também situando a época: 

a princesinha, ao chegar à idade de dezesseis anos, picará a 

mão num fuso e morrerá. Uma fada reverte para o sono de 

cem anos, quando a princesinha será acordada por um 

príncipe jovem e formoso, que se casará com ela. Tal como 

nas histórias anteriores, o pai proíbe o uso de fusos e rocas, 

mas a princesa, já com dezesseis, passeando pelo campo, 

entra numa choupana, vê uma velhinha a fiar e, curiosa e 
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desajeitada como a heroína de Perrault, espeta o dedo no fuso 

e a profecia se cumpre. O rei transporta a filha para o palácio 

e a boa fada usa de seu poder para transformar todos, 

inclusive o rei e a rainha, em estátuas de mármore. Ao redor 

do palácio cresce um matagal intransponível que vai se abrir, 

findo o prazo, à passagem do príncipe, filho de um rei que 

governa os turcos. Ao entrar no quarto da princesinha, 

deslumbra-se com sua beleza. Ela acorda (sem beijo) e diz ao 

príncipe o mesmo que a Bela Adormecida de Perrault proferira 

sobre a demora do príncipe e sua longa espera por ele. O rei e 

a rainha acordam, como se não houvesse passado tanto 

tempo, e a questão da moda entra novamente em pauta: os 

pais de Íris estranham as roupas do jovem príncipe, “vestido 

inteiramente fora da moda que não conheciam.” (1992, p. 

118). A boa fada aparece e explica o que ocorrera, 

encerrando-se a narrativa com o casamento da princesa Íris 

com o príncipe Heitor (nome só revelado no desfecho). 

No conto de Teófilo Braga, um homem rico, tem três 

filhas, a mais velha recebe o conselho da caseira para que não 

brinque com a roca, algum ferrão pode entrar na unha, o que 

é muito doloroso. A caseira escuta um grito e vê a jovem 



387 

caída, desmaiada, e não consegue acordá-la de forma alguma. 

Preocupada com o infortúnio, esconde o ocorrido e, à noite, 

coloca a menina na mata real, acomodando a cabeça numa 

almofada e cobre-a com uma manta, como se dormisse. No 

dia subsequente, ela retorna ao local, a personagem continua 

da mesma forma, a caseira nada comenta e volta para a sua 

casa, não sendo mais citada na narrativa. O príncipe, que caça 

na região, descobre a moça, tenta inutilmente acordá-la, 

porque percebe suas faces coradas e risonhas. Sempre que 

pode, ele permanece ao lado dela, fingindo, na corte, que sai 

para caçar. O narrador informa que, mesmo adormecida, ela 

“veio a ter três filhos” (1998, p. 91). As crianças crescem, o 

príncipe lamenta o estado da mãe, até que uma das crianças 

retira, sem querer, a pua da unha da mãe, que retorna à vida. 

Tal como em Basile, os dois conversam, o príncipe lhe diz que 

os filhos se chamam Cravo, Rosa e Jasmim. Diferente do autor 

napolitano, é a mãe que desconfia das ausências do filho, 

descobre a verdade com a ajuda de um pajem e trama a sua 

vingança: igualmente manda matar as crianças, ensopar para 

o jantar e oferecer ao filho, dizendo “– Come, come, que teu 

é.” (1998, p. 91). Por fim, manda o pajem trazer a jovem, com 

o pretexto de promover o casamento do filho com ela. Com 
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saudades das crianças, ela vestiu às pressas a saia de esquilhas 

que o príncipe lhe dera, saia que ela lhe pedira e ele mandara 

confeccionar, cheia de guizos. Já no castelo, a rainha avança 

para a moça, tentando matá-la. A jovem, porém, se defende e 

a saia faz tanto barulho que desperta a atenção do príncipe. 

Ao chegar ao local, ele vê a mãe tentando estrangular a 

namorada (tal como aparece no conto), clama por ajuda e 

descobre a morte dos filhos por ordem da rainha-mãe. 

Desesperado, fica sabendo pela criada da cozinha que ela 

salvara as crianças. O desfecho anuncia a condenação da 

rainha-mãe e do pajem, o prêmio à cozinheira que se tornou a 

dama da nova rainha. 

Em “O Rei Caçador”, de Sílvio Romero, não há o sono 

da princesa. O início da narrativa apresenta um rei casado, 

sem filhos, cuja principal distração era caçar. Embrenhando-

se pelo mato, ele chega a uma casa, habitada por uma moça 

muito bonita, de nome Madalena Sinhá. O narrador informa 

que “Quanto mais tempo se passava, mais apaixonado ficava 

o rei pela moça, a ponto de não passar um só dia em que a 

pretexto de ir à caça, não a fosse ver.” (2008, p. 178). Ele tem 

três filhos com Madalena Sinhá: o menino Sol, a menina Lua 
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e o menino Luar. A narrativa descreve uma personagem 

masculina apaixonada, “tão alegre com estes três filhos, que 

já não governava mais o reino e nem queria saber mais de 

palácio.” (2008, p. 178), suspirando à mesa ao passar os três 

lenços, com os desenhos do sol, lua e luar, no rosto. A esposa 

do rei, descrita como rainha velha, muito ciumenta, 

desconfia do marido, manda um criado negro segui-lo, com a 

promessa de alforria e riqueza, e a verdade é descoberta. O 

rei adoece e a rainha vê a oportunidade de se vingar: o 

criado traz as crianças para o castelo, com a desculpa de 

saudades do rei, e depois vai buscar a mãe. A jovem é levada 

a um quarto, preparado com uma roda de navalhas para a 

matar. A moça, porém, é mais forte que a rainha velha (que 

passa a ser identificada só como velha), consegue empurrá-la 

para a tal roda, para dar cabo dela. O rei é atraído pelo 

barulho e admira-se de ver Madalena Sinhá, a quem 

pergunta sobre o motivo de ela se encontrar ali. A moça 

relata-lhe o que ocorrera e os dois acabam de matar a velha. 

Descobrem os filhos trancados num quarto, quase mortos de 

fome. O rei se casa com Madalena Sinhá e ordena a execução 

do criado da rainha. 
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“A Princesa do Sono-sem-Fim”, de Câmara Cascudo, 

assemelha-se à história de Perrault. Logo de início, a narrativa 

apresenta a rainha-velha, mãe do príncipe, que, em vez de 

ogra, tem o destino de lobisomem, matando pessoas para 

beber o sangue das vítimas. O príncipe, descrito como sem 

defeitos, bom e valente, vive triste com a sina da mãe e 

refugia-se nas histórias de um velhinho, bem idoso, que mora 

perto de uma floresta sombria, onde ninguém penetra. O 

príncipe avista o que parece ser um telhado, ao longe, e 

pergunta ao velho se ele sabe o que é. É esta personagem 

idosa, um contador de histórias antigas, quem vai narrar a 

história da princesa adormecida ao príncipe, em flashback, tal 

como vemos em Perrault, com a diferença da linguagem, que 

registra algumas marcas da oralidade. Ao chegar ao sono da 

princesa e dos demais seres do castelo, exceto os pais, que 

partem, o bom velhinho diz: “Só ficou o palácio dentro do 

arvoredo, com a princesa dormindo o sono sem fim. Era o que 

o meu avô contava a meu pai e este me contou quando eu era 

menino.” (2004, p. 42). Impressionado com a história, o 

príncipe precisa se esforçar para abrir caminho até o castelo, 

usando, para isso, o seu facão. Chega ao local onde se 

encontra a princesa, pega em sua mão e ela abre os olhos. 
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Como em Perrault, a princesa afirma que ele demorara muito. 

Segue-se o anúncio do jantar e, logo após, o casamento. O 

príncipe se desdobra entre as tarefas no castelo da mãe, 

dando as ordens e retirando-se com a desculpa de caçar, e o 

cuidado com a esposa, nascendo, ao fim do primeiro ano, 

Belo-Dia, e, no segundo, Bela-Aurora. No conto de Câmara 

Cascudo, não há menção à figura do pai. Surgem guerras que 

exigem a participação do príncipe com suas tropas, e ele, 

temendo deixar a esposa e os filhos num castelo tão ermo, 

leva-os para junto da mãe. Narra primeiro o que havia 

acontecido à mãe, que ouve a história do filho contrariada, tal 

qual Herodes (indiciando, pela referência ao rei bíblico, que 

ela pretende matar as crianças). O príncipe divide o palácio 

em duas partes, uma para a mãe, outra para a esposa e filhos, 

deixando os últimos aos cuidados de um mordomo de sua 

confiança, advertindo-o para ter cuidado com a rainha. É ao 

mordomo que a rainha-mãe pede que lhe sirva Belo-Dia, com 

bom molho, no almoço. Ele relata a Bela Adormecida o pedido 

que recebera e a história prossegue como em Perrault, com o 

final trágico da rainha-mãe e feliz para Bela Adormecida, 

príncipe, filhos e mordomo, “E morreram todos de velhos, 

bem felizes.” (2004, p. 44). 
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5.3.3. Considerações sobre as personagens principais 

Algumas histórias da Bela Adormecida têm início com a 

dificuldade de o rei e a rainha terem filhos, o que evidencia o 

valor de que se reveste o nascimento da princesinha – e a dor 

com o anúncio de sua morte. O foco inicial concentra-se na 

personagem feminina – exceto a narrativa de Câmara 

Cascudo, que apresenta a família do príncipe. Os dons 

concedidos pelas fadas traçam o perfil desejável de uma moça 

que deveria representar a perfeição feminina ao conjugar 

atributos pessoais (beleza, bondade, graça) e culturais 

(relativos à vida social da corte, como dançar, cantar, tocar), 

expressão de configurações arquetípicas do feminino. As 

fadas, no conto de Figueiredo Pimentel, incluem, além de 

felicidade, formosura e beleza, termos que parecem 

redundantes, mas evidenciam a importância desse atributo. 

Além disso, desejam-lhe fortuna e um noivo rico, ainda que o 

alvo desses vaticínios fosse a filha do imperador dos turcos. 

Em Câmara Cascudo, uma das fadas lhe dá a sina da ciência de 

Salomão, característica ligada à sabedoria, aos dons do 

espírito. Em todas as narrativas elencadas, a beleza da jovem é 

a razão do encantamento do príncipe. Para Mariza Mendes, 
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A beleza era o maior “estigma” da 
feminilidade, se a mulher não fosse bela, não 
seria feminina. Era o primeiro dom com que se 
preocupavam as fadas, e era a razão da 
interferência do herói. O príncipe só salvava a 
jovem ameaçada ou atingida pelo mal depois 
de vê-la e encantar-se com sua infinita beleza. 
A bondade, a delicadeza, a honestidade, o 
recato, a obediência eram os outros estigmas 
da fragilidade feminina. As personagens que 
não tinham esses atributos, e tentavam se 
impor pela inteligência, pela maldade, pela 
inveja ou pela indelicadeza, eram punidas, ou 
simplesmente esquecidas. (2000, p. 130) 

A princesa do conto, prestes a espetar o dedo no fuso, 

é apresentada com características que reforçam um papel 

ativo. Além de belas, são, todas elas, curiosas. Talia convida a 

velha que fiava a entrar na casa, atraída pela dança que a roca 

e o fuso faziam. No conto de Perrault e Grimm, a protagonista 

explora o castelo na ausência dos pais, passeando por todos 

os quartos e cômodos. Em Perrault, ela chega “até o alto de 

uma torre num pequeno sótão” (2016, p. 131), onde encontra 

a boa velhinha, fiando. Ela se dirige de forma educada à boa 

senhora (diferente do narrador que se refere à personagem 

como “velha”) e, admirada, evidencia apreço por um serviço 

que desconhecia, tarefa circunscrita ao ambiente doméstico 

feminino. O narrador informa que a princesa é “muito viva e 

um pouco estabanada” (2016, p. 133). Nos Grimm, depois de 
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atingir a velha torre, há uma escada íngreme, ela escala os 

degraus, chega a uma porta com uma chave amarela na 

fechadura, que ela vira e acessa uma pequena sala. Nessa 

sala, encontra-se a velha senhora fiando: a princesa não só 

gosta da senhora, como brinca com ela, querendo também 

fiar. Em Teófilo Braga, a filha mais velha é descrita como 

muito esperta, mas é a curiosidade que a leva a espetar o 

dedo no fuso. 

Delineia-se, assim, uma personagem alegre, aventureira, 

que aceita desafios e se interessa pelo novo. A curiosidade é 

característica básica de um olhar que busca descobrir novos 

horizontes, atitude fundamental para a produção de 

conhecimento pela ciência. Nessa sequência narrativa, a 

heroína pode ser considerada princesa caçadora, abrindo suas 

próprias trilhas, ainda que estas a conduzam ao fuso e ao sono 

de cem anos, quando se transforma em princesa donzela 

aguardando o fim da maldição e a chegada do príncipe. 

Passado o prazo estipulado dos cem anos, entra em 

cena o filho do rei – ou rei. Curioso, ele deseja descobrir o 

mistério que cerca aquele lugar. A informação sobre as 

histórias que envolvem o castelo escondido por árvores e 
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espinhos é obtida, geralmente, junto à figura de um velho, 

que narra o que ouvira de seus ancestrais. Nesse aspecto, o 

conto resgata a origem dos contos de fadas, reforçando a 

transmissão oral que atravessa gerações. 

Os predicados que caracterizam o protagonista 

masculino realçam, inicialmente, atitudes que podem ser 

consideradas viris. Inflamado pela história do misterioso castelo 

e sua princesa, o príncipe se mostra destemido e disposto a dar 

cabo de tão bela aventura, tal como os cavaleiros em A 

demanda do Santo Graal, novela medieval arturiana, 

igualmente predestinado, como Galaaz, a vencer as provas. 

Nas histórias da Bela Adormecida de Perrault, Grimm e 

Pimentel (exceção à de Câmara Cascudo), o cenário de árvores 

emaranhadas, espinhos retorcidos ou floresta se abrem à 

passagem do herói, aventura solitária, lembrando novamente 

os cavaleiros medievais: seus homens de confiança não 

podem acompanhá-lo, ele é o eleito à prova, assinalando, 

simbolicamente, a realização de uma travessia iniciática que 

vai conduzi-lo à condição de sênior – ao formar uma família, 

com esposa e filhos, passando de príncipe a rei. 
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Em alguns contos, como o de Perrault, cuja história é 

mais desenvolvida, a impetuosidade do príncipe é registrada: 

o jovem príncipe ficou muito animado e, sem 
pensar duas vezes, decidiu que seria capaz de 
acabar com aquele mistério. E levado pelo 
amor e pela glória, resolveu naquele mesmo 
instante ver o que havia por trás de tudo 
aquilo. (PERRAULT, 1989, p. 102) 

De acordo ainda com o narrador, um príncipe jovem e 

enamorado é sempre valente, atravessando todo o castelo, 

apesar da imagem que vê em toda a parte, com os corpos 

estendidos como se mortos fossem. 

No conto dos Grimm, o príncipe demonstra coragem 

ao enfrentar a sebe de espinhos que já matara muitos antes 

dele, conforme fora advertido pelo velho. Bettelheim analisa 

essa passagem assinalando que há um tempo certo para os 

acontecimentos, os príncipes que morrem nos espinheiros são 

pretendentes prematuros, pois a heroína ainda não 

completou seu período de amadurecimento: “Com isto, o 

conto adverte à criança e aos pais que o despertar do sexo 

antes da mente e do corpo estarem prontos para ele é muito 

destrutivo.” (1980, p. 273). No conto dos escritores alemães 

(2012), a sebe de espinhos se transforma em flores, que se 
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afastam uma das outras, facilitando o acesso do príncipe ao 

castelo, retornando à condição inicial após a passagem dele. 

Na narrativa de Pimentel, o príncipe, sem a orientação 

de quem quer que seja, decide desvendar o misterioso 

palácio, cujas torres avista em meio a um bosque. Afoito, 

embrenha-se pela floresta e pelo palácio até chegar à 

princesa, evidenciando coragem e determinação. Na história 

de Câmara Cascudo, o arvoredo não cede à passagem do 

príncipe, como acontece nas demais: ele precisa usar da força 

e da habilidade, trabalhando duro com um facão para abrir 

uma “picada” e conseguir chegar ao palácio. 

O príncipe demonstra decisão e destemor, 

centralizando sua ação no que deseja: ele realiza a travessia 

por bosque, floresta e, em meio ao aspecto de abandono do 

palácio e aos corpos de pessoas e animais pelo caminho, ele 

ultrapassa o pátio, sobe escada, entra na sala de armas, passa 

por várias salas, até chegar ao quarto da bela princesa. Ele 

representa o arquétipo do guerreiro, atuando segundo a 

dinâmica da ação: é o jovem que se empenha em realizar as 

tarefas que ele mesmo se propôs, com energia instintiva, 

coragem, iniciativa. As características do guerreiro, segundo 
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Robert Moore e Douglas Gillette (1993) respondem por uma 

atitude de aceitar desafios e enfrentá-los; pela ação, uma vez 

que a reflexão pode conduzir à dúvida, à hesitação e à inércia; 

pela eleição de um ideal ou meta transpessoal, que pode ser a 

uma causa, tarefa, religião, povo etc.; pelo senso de dever. 

No momento, porém, em que vê a princesa, opera-se 

uma transformação naquele cavaleiro que passa a atuar 

segundo arquétipo do amante. Em todas as narrativas, o 

protagonista masculino se rende ao encantamento que se 

opera nele face à visão da bela jovem – com exceção, creio, 

em Basile. Quando o príncipe permite que a emoção e os 

sentimentos imperem, ele executa a abertura ao contato com 

o feminino, abdicando de atributos que caracterizam o 

masculino, como poder, razão, ação guerreira, domínio e 

controle. É príncipe encantado e encantador. 

Em Perrault (1989, 2016), o príncipe desposa, como já 

apontado, uma atitude de reverência diante da donzela, 

aproxima-se tremendo, admirando-a e, como um cavaleiro 

medieval, ajoelha-se diante de sua senhora, de sua domina. 

Completamente encantado e aturdido quando a princesa lhe 

dirige a palavra, ele mal sabe usar os termos adequados para 
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testemunhar sua alegria e amor, esvaindo-se a determinação 

inicial a ponto de o narrador garantir que ele se encontra mais 

constrangido que a princesa. Comportamento bem 

semelhante encontra-se nos príncipes das demais versões: em 

Grimm, prevalece a admiração pela beleza da jovem, o que o 

leva a beijá-la; em Pimentel, o vocábulo escolhido para 

caracterizar a reação do príncipe diante da bela moça é 

“deslumbrado”; em Romero, o rei apaixona-se perdidamente 

pela bela jovem, a ponto de esquecer o palácio e suas funções 

pela eleita de seu coração, suspirando por ela e pelos filhos. 

Passando à princesa, é curiosa a forma como ela se 

dirige ao príncipe, tendo acordado de seu sono, ao reclamar 

de sua demora. Em Perrault, “a princesa despertou e, olhando 

com ternura e bastante ousadia, já que o via pela primeira vez, 

disse-lhe: ‘É você, meu príncipe? Você me fez esperar muito’” 

(1989, p. 105). Em outra versão do mesmo escritor acentua-se 

a transgressão ao comportamento esperado: “a princesa 

despertou e lhe disse, com um olhar mais terno do que seria 

admissível num primeiro encontro” (1977, p. 89) ou “olhando-

o com olhos mais ternos que uma primeira vista parecia 

permitir.” (2012, p. 139). A mesma reação da princesa 
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encontra-se nas versões de Pimentel e de Câmara Cascudo. As 

palavras da princesa testemunham o afastamento do recato e 

do pudor exigidos às moças daquela época, evidenciando 

audácia e algum desprendimento da moldura restritiva da boa 

educação feminina. Despertada pelo príncipe, diz o que pensa 

e acorda preparada para transformar-se em mulher – o enlace 

acontece logo em seguida. Em Perrault, como sinalizado, o 

príncipe sente-se mais embaraçado ou intimidado do que ela, 

articulando-se certa ousadia feminina em polaridade com 

alguma insegurança do príncipe, vivências harmônicas de 

animus e anima. 

O casal Diana e Mário Corso chama a atenção para um 

aspecto da gênese da sexualidade feminina que justifica a 

princesa instalar no lugar passivo de ser objeto da escolha do 

príncipe ou ser desejada pelo pai: 

Não há melhor resposta para o desejo de 
ser desejado que o fato de ser escolhido 
quando não tínhamos intenção de seduzir. 
As histórias de amor mais românticas 
trazem seguidamente relatos em que uma 
mulher é surpreendida pelo desejo de um 
homem quando estava ocupada com outra 
coisa, distraída em seu cotidiano nada 
sedutor. Nada, então, confirmará mais que 
somos interessantes para um outro do que 
sermos fisgados pelo interesse deste antes 
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que qualquer reciprocidade se esboçasse. 
(2006, p. 87) 

Nos contos que não se encerram com o casamento, 

mais claramente se observa a passagem de príncipe à função 

de rei, assinalando uma mudança em seu estatuto social. Ao 

assumir o trono, o herói não pode mais manter a nova família 

escondida ou será pressionado a se casar e garantir a 

descendência real. Ele passa a incumbir-se de outras 

atividades, como encarregar-se da governança do reino, 

participar das guerras, defender seus súditos. Um novo 

arquétipo passa a ser acionado, o do Rei, dinâmica da razão, 

que responde pela manutenção da ordem, do equilíbrio, da 

proteção, a que se associa a imagem do pai (simbolicamente 

chefe de uma família, a quem protege e defende). Além da 

função ordenadora, a energia do Rei é responsável pela 

fertilidade, pela benção. Nesse ponto, o rei carece de vivenciar 

plenamente a dinâmica da razão, definida por vários atributos, 

dentre eles bom senso, capacidade de ordenar, organizar e 

comandar, autoridade e domínio. 

Com histórias semelhantes no enfrentamento com a 

velha rainha-mãe, observa-se que o rei de Perrault revela 

imaturidade ao partir para a guerra e deixar esposa e filhos 
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aos cuidados da mãe que antes temia. Em Câmara Cascudo, o 

rei se mostra mais cauteloso em relação à rainha-mãe, tanto 

por dividir os espaços do castelo e separar a esposa da sogra, 

como por recomendar a família à proteção de um mordomo 

de sua confiança. Ao participar em guerras outras sem que a 

harmonia existisse na relação entre os antigos (a rainha-mãe) 

e os novos (esposa e filhos) laços, o rei coloca em risco os que 

ama, deixando de proteger a família recém constituída. O 

afastamento dele corresponde ao sono da princesa, 

assinalando a necessidade de amadurecimento. Se a princesa 

precisa passar cem anos dormindo, o rei carece de retornar a 

tempo de cumprir suas funções, salvar esposa, filhos e a 

personagem que inicialmente ludibriara a velha rainha. Só 

então o final feliz se estabelece no conto, quando as 

personagens amadureceram, desenvolvendo-se 

individualmente. 

A protagonista feminina é, inicialmente, a jovem 

donzela inocente, a Core, ligada à energia da vida e associada 

à símbolos de fertilidade, ainda dependente dos pais, tal como 

a deusa Perséfone, a Core, em relação a Deméter, a mãe. 

Como a deusa, Bela Adormecida também será raptada do 
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mundo dos vivos, precisando vivenciar o sono de cem anos 

como se adentrasse o Hades, antes de se transformar em 

rainha, soberana e plena. A ligação da princesa com os pais é 

diferentemente perspectivada: em alguns contos, como o de 

Perrault, rei e rainha prosseguem suas histórias enquanto a 

filha cumpre seu fado; em outros, os pais adormecem com ela, 

mantendo-se a ligação no tempo. O casamento com o príncipe 

coroa a entrada da donzela em outro estatuto social. 

As narrativas que prosseguem para além do casamento 

evidenciam que, para assumir a soberania de rainha, Bela 

Adormecida precisará destronar a antecessora, a velha rainha 

e sogra, que trava com a mais jovem um duelo mortal. A 

rainha-mãe é a deusa Afrodite enciumada pela beleza da nova 

jovem, a mortal Psique, que conquista o coração do filho; ela é 

também a sogra, desejando que a jovem pereça na execução 

das tarefas que lhe dá para reconquistar Eros. Se a ogra de 

Perrault mal continha seus instintos diante de criancinhas, 

devorar a nora não se coaduna ao instinto da raça, indicando a 

rivalidade feminina entre a mãe do rei e sua jovem esposa. 

Nas histórias de Basile e Sílvio Romero, Talia e 

Madalena Sinhá enfrentam a esposa do rei, representação de 
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Hera enciumada pelas aventuras extraconjugais do marido, 

Zeus, tentando igualmente eliminar rival e prole ao se ver 

traída. A versão de Romero resgata a rainha velha trocada por 

outra, mais jovem, de onde advém o sentimento de vingança 

e a tentativa de eliminar a rival e os filhos que ela não teve 

com o marido, sem o canibalismo das outras versões. Em 

Basile, a esposa, e em Teófilo Braga, a mãe, executam uma 

vingança que assume as raias da crueldade: pensam oferecer 

ao marido ou filho a carne dos próprios rebentos. Esse 

episódio remete à história de Atreu, rei de Micenas, que se 

vinga do irmão Tiestes oferecendo-lhe a carne dos próprios 

filhos, nascidos da união de Tiestes com a esposa de Atreu, 

como se lê em Junito Brandão (2002, p. 85). Segundo Camões 

(1974), n’Os lusíadas (III, 133, vv. 1-4), o sol, horrorizado com 

tanta crueldade, envolveu a Terra em escuridão para não 

iluminar crime tão bárbaro. 

O casamento e a maternidade de Bela Adormecida 

parecem inserir a heroína num universo mais complacente na 

atitude, em que ela passa a integrar o grupo das deusas 

vulneráveis (BOLEN, 1990), movidas tanto pelo instinto 

maternal, quanto pela necessidade de relacionamento afetivo 
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com outro ser. De certa forma, esse comportamento condiz 

com a visão de um feminino frágil, que se apoia em outrem e 

por quem deseja ser conduzida, cumprindo suas principais 

funções, a de esposa e a de mãe. Longe do príncipe/rei, Bela 

Adormecida perde energia vital, determinação e vigor, 

provavelmente ofuscada pela velha rainha-mãe: atesta-se a 

falência de seu Eros e representação do animus, sua 

capacidade de lutar sequer pela vida de seus filhos e pela sua 

própria sobrevivência, desejando juntar-se a eles, que crê 

mortos. Já chamamos a atenção para as considerações de Von 

Franz (2000) acerca da mulher exageradamente feminina e 

bondosa, silenciando o contato com o animus, cuja 

consequência é ser subjugada em seus desejos e na 

agressividade necessária à luta inerente à vida. Corroborando 

essa visão, para Clarissa Pínkola Estés, 

Tentar ser boa, disciplinada e submissa diante 
do perigo interno ou externo, ou a fim de 
esconder uma situação crítica psíquica ou no 
mundo objetivo, elimina a alma da mulher. É 
uma atitude que a isola do que sabe; que a 
isola da sua capacidade de agir. (1999, p. 306) 

A princesa carece de integrar o aspecto masculino de ação, 

comando, enfrentamento, ao lado das características 

femininas de sensibilidade e emotividade. A harmonia e o 
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equilíbrio entre os dois lados da psique são obtidos quando, 

simbolicamente, o par amoroso volta a se reunir. 

Por outro lado, as narrativas pouco desenvolvem a 

vida da princesa durante o período de dois anos até a 

mudança para o castelo da família do marido, onde precisa 

conviver com a sogra. O silêncio de Bela Adormecida se 

reduplica no discurso, pela ausência de focalização narrativa 

que privilegie seus sentimentos e possível reação aos 

pedidos da rainha-mãe de comer os netos. O canibalismo 

assinala não apenas a morte dos “invasores” àquela família, 

que passaram a ocupar um espaço de relevância no coração 

do filho, como a absorção de sua nova descendência do filho 

pela rainha-mãe. Reinando livre no castelo, a rainha-mãe não 

contém sua maldade, agindo de forma ativa, ao contrário da 

jovem rainha. Enquanto nesta há a presença de um animus 

muito fraco, é muito forte na rainha ogra o animus, 

caracterizando o que Jung denomina possessão de animus, 

ao evidenciar comportamentos que assinalam uma virilidade 

nociva, destruidora, perversa. O feminino, na ausência do 

masculino (representado pelo marido) ou sem a integração 

do animus, assume o lado negativo do animus, em que, 
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segundo Marie-Louise Von Franz, “As mulheres tendem a se 

tornar masculinas e dominadoras” (1990, p. 196), como 

explicado em capítulo anterior. 

Nos contos em que a heroína ocupa a função de 

amante do rei (Basile e Romero), incluindo a de namorada 

(Braga), observa-se a reação da princesa ao ataque da rainha 

mãe ou esposa do rei, gritando (Basile), lutando com ela 

(Braga) ou mesmo derrotando-a (Romero). Nos três contos 

em pauta, a princesa só entrega os filhos sob o (falso) 

argumento de que o pai das crianças assim o pedira, por 

saudades ou por ter revelado a verdade à mãe. Em Sílvio 

Romero, Madalena Sinhá não se deixa iludir de imediato e 

resiste a deixar os filhos acompanharem o hipotético 

emissário do rei, o que evidencia uma análise racional, 

aproximando a personagem de aspectos caracterizadores do 

masculino (o seu animus) ou o uso da intuição, um dos 

atributos do feminino. Já no palácio, ela não se coloca na 

posição de vítima ou mesmo de culpada diante da rainha: 

atacada por ela, que deseja lançar a rival na roda de 

navalhas, Madalena Sinhá reage e luta pela própria vida. Já 
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subjugara a esposa do rei, quando ele adentra o quarto e a 

ajuda a consumar a morte da velha rainha, sua esposa. 

Bettelheim aventa a hipótese de Perrault, um homem 

da corte que contava histórias para as damas da nobreza, ter 

moralizado a história desfazendo a ideia de um herói 

adúltero e de uma moça, a heroína, com filhos gerados fora 

do casamento: 

Podemos compreender facilmente que 
Perrault não considerasse apropriado contar 
para a corte francesa uma estória onde um rei 
casado seduz uma donzela adormecida, 
gerando-lhe filhos, e esqueceu-se de tudo, só 
se lembrando dela depois de algum tempo, e 
por acaso. (1980, p. 269-270) 

O psicanalista considera a rainha-mãe do conto de 

Perrault inconsistente, uma vez que não vê razão para o ódio 

canibalesco da personagem, ainda que a narrativa ateste que 

ela pertencia à raça dos ogros, o que funciona como índice de 

um comportamento agressivo, atestado pelo temor do 

príncipe em relação à mãe. O ogro é uma figura a que se 

atribuem grandes maldades, como o canibalismo e o abusivo 

uso da violência, tal qual o lobisomem de Câmara Cascudo, 

desdobramento do ogro. Perspectivando o comportamento da 

rainha ogra por outro prisma, verifica-se que o possível ciúme 
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em relação ao filho justifica-se pelo comportamento dele: o 

príncipe escondeu dela a constituição da nova família, 

apresentando-lhe o fato já consumado, apesar das perguntas 

da mãe sobre possíveis namoradas. O segredo é também uma 

traição à mãe possessiva, relegada a um segundo plano devido 

ao aparecimento de uma nova mulher na vida do filho: “A avó 

ogra que devora a mulher casada com seu filho, o príncipe 

encantado da Bela no bosque adormecido, é uma terrível mãe, 

abusiva e ciumenta.” (BOULOUMIÉ, 2000, p. 761). 

Nas narrativas lidas à roda da “Bela Adormecida”, a 

personagem da princesa oscila entre algumas perspectivas. Há 

a donzela curiosa, a Core, que descortina novos espaços, 

explorando castelo e fuso, atuando na dinâmica da ação. 

Quando ela dorme à espera do príncipe que vai despertá-la 

novamente para a vida, evidenciando o desejo desse encontro 

por meio da fala que lhe dirige sobre a demora de sua 

chegada, revela a espera desejante de uma princesa donzela, 

acionando a dinâmica do amar. Executa também a função de 

jovem rainha, pouco amadurecida em suas funções, que se 

curva ao papel submisso de esposa e mãe, deusa vulnerável 
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na dinâmica do amar, sem coragem para enfrentar a velha 

rainha-mãe e defender os filhos da morte. 

As heroínas que se tornam mães fora do casamento, 

pelo estupro enquanto dormiam (Basile e Braga) ou 

encantadas pelo rei que chega a sua casa (Romero), dispõem 

de mais recursos para enfrentar as adversidades vindas da 

oponente, seja ela a esposa ou a mãe do amado, 

orquestrando dinâmicas que envolvem razão, ação e amor, 

alargando-se ainda à intuição sagaz, no conto de Romero. 

O paradigma feminino de doçura, bondade, 

passividade e aceitação irrestrita é rompido por algumas 

personagens secundárias. Avulta o poder decisório existente 

em mãos femininas mais velhas, um tanto cruéis, 

evidenciando despeito e vingança pelo menosprezo a elas 

dedicado, como se verifica na atuação da fada velha e da 

rainha-mãe ou esposa do príncipe/rei. Clarissa Pinkola Estés 

explica que, na psicologia junguiana, à figura arquetípica do 

idoso é atribuída a força senex: “Com maior propriedade e 

sem a atribuição de gênero, o símbolo do idoso pode ser 

compreendido como a força senescente: aquilo que age de um 

modo peculiar aos idosos.” (1999, p. 283, grifos da autora); a 
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figura pode desenvolver aspectos positivos, como dignidade, 

sabedoria, autoconhecimento, atenção às tradições etc., ou 

negativos, em que a atitude senescente destrói a inovação, 

cristaliza valores, “símbolo da rígida guardiã da tradição 

coletiva, de quem sustenta o status quo sem questioná-lo” 

(1999, p. 284). 

O príncipe nos contos executa a partitura do 

masculino integrado ao feminino. É curioso, decidido, 

corajoso, movido por atributos ligados à cavalaria, como 

amor e glória, dinâmica da ação. Ao permitir que os 

sentimentos imperem, completamente encantado pela 

beleza feminina, rende-se à dinâmica do amor. Uma vez rei, 

precisa acionar atributos ligados à liderança de um povo, 

arquétipo do rei-pai, dinâmica da razão. 

O casamento entre a Bela Adormecida e o príncipe 

ou rei representa a integração do feminino e do masculino, 

em harmonia. 

Há algo, porém, a ser ainda considerado. Em Basile e 

Teófilo Braga as donzelas são violadas enquanto dormem. No 

escritor napolitano, é clara a incontinência e o desvario da 

paixão: a bela princesa serve para o rei dar vazão ao seu 
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desejo, abandonando-a em seguida e dela se esquecendo, 

excerto que volto a reproduzir: 

incendiado por aquela beleza, levou-a nos 
braços até uma cama, onde colheu os frutos do 
amor; deixando-a deitada, voltou para seu 
reino e por um tempo não se lembrou mais do 
que acontecera. (BASILE, 2018, p. 492) 

Quando volta a se lembrar dela, os filhos gêmeos já haviam 

nascido, momento a partir do qual passa a se interessar por 

Talia, conversando com ela a ponto de fazerem “uma grande 

amizade” (2018, p. 492). Despede-se, porém, firmando a 

promessa à jovem de que voltará e a levará com ele, ainda 

que a narrativa informe que ele é casado. Em Teófilo Braga, a 

bela adormecida desperta um amor enlouquecido no 

príncipe, que se mantém a seu lado. Como o narrador 

informa, mesmo dormindo, ela deu à luz a três crianças, que 

“foram crescendo” (1998, p. 91). Em Sílvio Romero, 

Madalena Sinhá não é a bela adormecida, antes parece bem 

acordada aos encantos do rei caçador, não fazendo parte, 

por isso, do grupo de donzelas violadas. 

Nos contos de Basile e Braga, não é possível à 

personagem feminina nenhuma reação. Diana e Mário Corso 

realçam a passividade de Cinderela, cuja principal 
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característica é a beleza inerte, revelada no sono. Consideram 

que esse comportamento não significa ausência de ação, o 

silêncio pode ser uma resposta exasperante. Para o casal, 

A passividade depende de que alguém se 
envolva em um evento sem se sentir 
necessariamente sua causa. Ou seja, significa 
sofrer em sua pessoa ações ou desejos que não 
antecipou, que não supôs que pudessem 
ocorrer. (CORSO, 2006, p. 131) 

Se o estupro já nega a quem o sofre a condição de 

sujeito, em estado de sono ou comatoso, como se em morte 

aparente, mais se intensifica a violência, que nos contos é 

neutralizada, transformando-se violador e violada em 

amantes. Clarissa Pinkola Estés chama a atenção para a 

banalização da violência, transformada em algo trivial, a que 

se liga um “aprendizado da impotência” (1999, p. 307), 

circunstância que 

não só influencia as mulheres a ficar com 
parceiros alcoólatras, patrões exploradores e 
grupos que se aproveitam delas e as 
importunam, mas também faz com que elas se 
sintam incapazes de se erguer para apoiar 
aquilo em que acreditam profundamente: sua 
arte, seu amor, seu estilo de vida, sua 
preferência política. 
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Os seres ‒ não só humanos, a experiência relatada na obra 

realizou-se com um cachorro – se adaptam à violência infringida 

ao corpo e à alma, perdendo o poder de fuga e de luta. 

Inconsciente da violência por que passara, no estupro e 

no parto(s), a heroína prossegue sua trajetória com seus 

violadores, como tantas mulheres casadas com maridos 

abusivos. Se posteriormente, na história, esses príncipes e reis 

se transformam em maridos e pais amorosos, “domados” em 

sua sexualidade desvairada pelo convívio com esposa e filhos, 

num primeiro momento eles desempenham a função de 

predadores, o que veremos no próximo capítulo. 

5.4. “BARBA AZUL”, UMA QUESTÃO DE (DES)ORDEM 

“Barba Azul” é uma narrativa que se afasta do 

tradicional desfecho “casaram-se e viveram felizes para 

sempre”. A personagem título submete suas esposas a um teste 

de fidelidade – ou obediência – em que, se não passarem, são 

assassinadas por ele. A origem desse conto aponta para 

algumas possíveis relações com a mitologia e a história. 

Nelly Novaes Coelho (1991) considera que a célula 

original da narrativa se encontra na mitologia grega, na lenda 
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do tesouro de Ixion, rei da Tessália. Condenado por vários 

crimes, dentre eles a violação de Hera e o assassinato da 

esposa Dia, Ixion padeceu atado a uma roda de fogo no 

Tártaro, para sempre. O rei se casara com Dia, tendo-lhe 

prometido grandes presentes, mas quando ela lembrou o 

marido da promessa feita, tomado de ira, ele atirou-a numa 

fossa cheia de carvões acesos. Para Coelho, a partir dos 

séculos XII e XIV, houve a circulação de textos da Antiguidade, 

a que se amalgamaram outras narrativas de diversas 

procedências, justificando a divulgação e as alterações 

sofridas pela história. 

Nazira Salem (1970) apresenta teses históricas para 

explicar a procedência do conto, citando o rei bretão Comorre, 

cuja última esposa, Trifima, teria sido ressuscitada por São 

Gilas, tornando-se santa, e Gilles de Rais, marechal de França 

e companheiro de Joana D’Arc, executado em Nantes, em 

1440, pela morte de 300 crianças em sessões de magia. A 

estudiosa cita ainda Henrique VIII da Inglaterra, que condenou 

duas de suas seis esposas ao cadafalso, e a versão de Anatole 

France, registrada no livro As 7 mulheres de Barba Azul. Para 

este escritor francês, Barba Azul refere-se a Bernard de 
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Montragoux, injustamente retratado como perverso, devido a 

seis casamentos fracassados: a última esposa teria tramado 

seu assassinato com os irmãos e um amigo, com quem se 

casaria quando viúva. Para Salem, a tese solar explica o Barba 

Azul como alegoria do Sol que mata a Aurora, cada nova 

esposa: “A Aurora por sua vez é curiosa (penetra em todas as 

partes). A Aurora é libertada pelos cavaleiros (seriam os 

Crepúsculos).” (1970, p. 147). A autora relaciona ainda o Barba 

Azul a Saturno (ou Cronos, o deus do tempo), em contenda 

com o Novo Ano, representado pela nova esposa. 

Em Maria Tatar (2004), encontramos a referência 

igualmente a Cunmar, da Bretanha, que decapitou sua esposa 

grávida, Trifine, recebendo o epíteto de o Amaldiçoado, e Gilles 

de Rais, marechal de França, enforcado em 1440 por ser 

responsável pelo assassinato de centenas de crianças. A 

pesquisadora defende, porém, que Barba Azul é personagem 

ficcional, considerando inconsistentes os dois nobres citados 

anteriormente. Para Tatar, Barba Azul é conhecido, na Itália, 

como Nariz de Prata, narrativa encontrada nas Fábulas 

italianas, de Ítalo Calvino, e como Senhor do Inferno, na Grécia. 
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Marina Warner (1999) acredita que a história do 

bretão Cunmar ou Conomor possa ser mais próxima ao conto 

de Perrault. Cunmar, o Maldito, foi rei da Bretanha em 

meados do século VI, e casou-se com Triphine, filha de 

Guerech, conde Vannes, após haver assassinado suas esposas 

anteriores. Os fantasmas dessas mulheres alertaram a nova 

esposa para o fato de que Cunmar as matava ao 

engravidarem. Como Triphine estava grávida, tentou fugir, 

mas foi decapitada por ele: um santo homem da região, 

“Gildão, abade de Rhuys no século VI operou o milagre de 

reunir a cabeça ao corpo da moça.” (1999, p. 295). 

O pesquisador Jack Zipes, no capítulo intitulado “The 

Male Key to Bluebeard’s Secret” (2006, p. 155-193), contribui 

para o enigma da personagem com algumas considerações. 

Em primeiro lugar, acredita que a história de Perrault não se 

baseia em narrativas literárias anteriores, tampouco em 

recolhas provenientes da oralidade. Registramos que não se 

encontra história semelhante em O conto dos contos, de 

Basile, berço de muitos contos de fadas. Para Zipes, Perrault 

pode ter recorrido a motivos do folclore francês para criar sua 

história, cuja função, em seu ponto de vista, relaciona-se ao 
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processo de dominação masculina e aos papéis convenientes 

aos comportamentos feminino e masculino durante o período 

do reinado de Luís XIV. 

Zipes, no mesmo capítulo citado, levanta a hipótese de 

que o conto “Barba Azul” se relaciona ao contexto histórico-

cultural da época de seu autor, detendo-se não apenas na 

“Querela dos Antigos e Modernos”, como no debate sobre as 

mulheres, em que Perrault assumiu posição contrária ao poeta 

e filósofo Nicolas Boileau em ambas as polêmicas. 

Personagens femininas protagonizando a cena narrativa são 

vistas em muitas narrativas do escritor francês. O crítico 

aventa uma possível leitura biográfica do conto, relacionando-

a à questão da impotência de Boileau e, nesse sentido, 

acrescenta outro aspecto à discussão do poder. Referindo-se 

ao estudo psicanalítico de Jean-Pierre Mothe, Du sang et du 

sexe dans les contes de Perrault, Zipes recorta alguns aspectos 

desse trabalho: 1. Boileau, com cerca de dez anos, foi operado 

pelo médico Pierre Perrault, irmão do escritor, por problemas 

de cálculos biliares; a cirurgia o deixou impotente, fato que 

Boileau procurou manter em segredo; 2. Por meio de Barba 

Azul, Perrault expõe e destrói Boileau: o protagonista 
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vilanesco mata suas esposas para preservar seu segredo, a 

ferida física e psíquica; 3. O feminino presente no título do 

conto em francês, por vezes com o artigo – “La Barbe Bleue” –

, identifica a impotência do protagonista, que não consegue se 

defender dos dois irmãos da última esposa, representantes do 

sexo masculino viril. Zipes afirma que essas conjecturas não 

passam de especulação, mas afirma a lógica contida nelas. 

Curiosamente, se a palavra barba é feminina, o azul, segundo 

Chevalier e Gheerbrant (2002), liga-se à passividade e à 

castração simbólica: nas prisões francesas, uma tradição exigia 

que o homem efeminado tatuasse seu membro viril de azul, 

evidenciando renúncia à virilidade. 

Ao ler esse conto, sempre me perguntei o que teria 

causado a morte da primeira esposa. Zipes (2006) considera 

que a primeira esposa morre por descobrir a verdade da 

impotência do marido. A resposta que encontro, porém, está 

no rei Chariar, de As mil e uma noites (AGUIAR, 2007), que 

assassinava a esposa no dia seguinte ao casamento para não 

correr o risco de ser traído, como lhe acontecera com a 

primeira esposa. Barba Azul esconde um rei Chariar. Teria 
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lido Perrault As mil e uma noites? Impossível responder, mais 

uma especulação! 

5.4.1. Apresentação das histórias, com apoio em Perrault 

e Grimm 

“Barba Azul” é um conto bastante intrigante e desafia 

seus leitores, articulando a temática da obediência e da 

curiosidade, ao final, premiada. Foi escrito por Charles 

Perrault (1989, p. 189-203; 2016, p. 159-173, 2020, p. 8-20). 

Na obra dos irmãos Grimm, o conto “Barba-Azul” (2012, p. 

288-291, tomo 1) é bem semelhante à história do escritor 

francês, enquanto “O Pássaro do Bruxo Fichter” (2012, p. 217- 

219, tomo 1) e “O Castelo Assassino” (2012, p. 336-338, tomo 

1) inserem alguns elementos diferentes, e “A Protegida de 

Maria” (2012, p. 42-45, tomo 1) mantém apenas o tema da 

curiosidade diante de um lugar cujo acesso é proibido. 

A caracterização inicial do protagonista em Perrault 

realça a riqueza de Barba Azul, que pertence a um estrato 

social elevado, acrescida de uma adversativa: a barba azul 

torna-o feio, de terrível aspecto, afugentando possíveis 

pretendentes femininas. Maria Tatar (2004) explica que não 

era comum o uso de barbas à época de Perrault, o que remete 
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à associação da personagem a características monstruosas, 

excêntricas e libertinas. Por seu turno, Affonso Romano de 

Sant’Anna refere-se ao homem com barba como “aquele que 

deixou irromper na floresta de seu rosto, o outro, o selvagem, 

o agente adormecido, o hirsuto.” (2002, p. 91), o que lembra a 

atuação do Barba Azul sombrio. Chevalier e Gheerbrant 

afirmam ser a barba símbolo de virilidade, coragem, sabedoria 

e, por vezes, ornamento do rosto masculino, assinalando que 

os deuses de diferentes épocas sempre foram representados 

com barba; de acordo com o costume oriental, “Cortar a barba 

de um inimigo ou de um visitante era cometer afronta grave.” 

(2002, p. 121). A barba, no conto em questão, distingue a 

personagem por traços algo nefastos, mas há que se 

considerar que essa não é uma barba comum, a cor azul 

contribui para acentuar estranheza ao protagonista. 

O azul, ainda segundo Chevalier e Gheerbrant, é a mais 

profunda e imaterial das cores, como se fora feito de 

transparência, projetando a noção de vazio (de ar, água, 

cristal). O vazio remete à frieza e à pureza: para os autores 

citados, o azul é a mais fria das cores e a mais pura, 

excetuando-se o vazio do branco neutro: “É o caminho do 
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infinito, onde o real se transforma em imaginário. [...] Entrar 

no azul é um pouco fazer como Alice, a do País das 

Maravilhas: passar para o outro lado do espelho.” (2002, p. 

107). Nesse sentido, quem penetra a barba azul é a jovem que 

aceita casar-se com o protagonista, ultrapassando o umbral da 

segurança para a ilusão da vida faustosa que o marido lhe 

pode oferecer, caracterizado como homem frio, insensível à 

morte de suas vítimas. O significado simbólico do azul 

aproxima-se bastante da configuração da personagem título: o 

azul é caracterizado como impávido, indiferente, centrado em 

si mesmo, remetendo à calma, mas a uma calma estéril, 

distante do verde que tonifica; a cor apresenta uma gravidade 

solene que, no entanto, evoca a ideia da morte. Para Marina 

Warner (1999, p. 276), 

Tingindo de azul a barba do protagonista, 
Perrault intensificou o horror provocado por 
sua aparência. Barba Azul é representado 
como um homem contrário à natureza, seja 
quando sua barba se tinge como a de um 
luxurioso oriental, ou quando ganha um 
volume monstruoso sem que ele recorra a 
artifícios. A cor azul, a cor da profundeza 
ambígua, ao mesmo tempo do céu e do 
abismo, codifica o caráter terrível de Barba 
Azul, de sua casa e de seus atos [...] 
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Barba Azul pede a mão de uma das filhas de uma 

vizinha nobre em casamento, ambas descritas como lindas. 

Elas, porém, relutam em aceitar o pedido diante do mistério 

que paira sobre o destino das esposas anteriores do 

protagonista. Diante da resistência das moças, o protagonista 

mobiliza estratégias de sedução para atingir seu intento: leva-

as, com a mãe, algumas amigas e outros jovens, a sua casa de 

campo. Durante oito dias de festas, todos desfrutam dos 

prazeres em várias atividades e banquetes, sem que haja 

tempo para o descanso – e, claro, para a reflexão, 

predispondo a uma atitude impensada. Imersa na vida 

agradável e no clima de euforia que seu pretendente 

proporciona, a caçula decide casar-se com ele, amenizando a 

feiura da barba e ressaltando o fato de ele ser um homem de 

bem, casamento que acontece logo ao retornarem à cidade. 

Se o universo foi criado em sete dias, Barba Azul 

precisou de um dia a mais para convencer uma das moças: a 

mais inexperiente e, provavelmente, imatura e ingênua, é a 

que se deixa seduzir pelos prazeres oferecidos pelo rico 

senhor. Impera, na diegese, o tempo da impaciência e da 

impulsividade, aliado ao princípio do prazer, do ponto de vista 
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da heroína. Oito dias são suficientes para que a jovem mude 

de opinião e se case quase imediatamente. Se focalizarmos 

Barba Azul, porém, o que o rege é o cálculo: ele põe em 

prática o que possui de melhor, aquilo que a riqueza pode 

proporcionar. Seu critério de eleição é a beleza da dama, por 

isso não se importa com qual das irmãs poderia se casar. 

Empregando-se uma das invariantes elencadas por 

Propp, na análise desta narrativa, destaca-se a viagem, na 

continuação da história. Depois de um mês de casado, Barba 

Azul alega que precisa empreender uma viagem a trabalho em 

que ficará fora por várias semanas. 

Antes de partir, ele se dirige à esposa e sua ação 

evidencia extrema prodigalidade, emergindo sua face de 

gentil homem: ele aconselha-a a se divertir e convidar suas 

amigas a estarem com ela, entrega-lhe todas as chaves da 

casa, dando-lhe acesso às riquezas que possui. Um obstáculo, 

porém, se impõe: ele também deixa com a esposa uma 

chavezinha que dá acesso a um pequeno gabinete pessoal, 

no andar térreo, proibindo-a de lá entrar sob ameaça de que 

nada a poupará de sua cólera. Barba Azul não teme ser 

roubado em seus bens materiais, teme ser traído – o que 
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tanto remete à perda de confiança na esposa, em sentido 

genérico, como à infidelidade conjugal feminina, em sentido 

restrito. A heroína promete cumprir suas determinações. Ele 

a beija (sim, há um beijo!, versões 2012, p. 163; 2020, p. 11) 

e parte em sua carruagem. 

As amigas logo aparecem para visitar a jovem esposa, 

movidas pela curiosidade de descobrirem as riquezas da 

casa. A narrativa distensiona a ação, com um parágrafo 

descrevendo o castelo, suas dependências e objetos 

suntuosos, focalizando a impaciência da jovem em descobrir 

o que há no quarto proibido. A curiosidade da jovem esposa 

é descrita como um sentimento que a atormenta e domina, a 

ponto de abandonar as convidadas, sem se dar conta de seu 

comportamento descortês e indelicado. Enquanto Barba Azul 

executa a viagem exterior, saindo de casa, sua esposa vai 

empreender uma viagem interior, não só pela casa que 

habita, como, simbolicamente, pelo seu mundo interno, 

sendo obrigada a descobrir suas próprias potencialidades 

para sobreviver. 

O gabinete ou quarto, isolado, situa-se num andar 

inferior, ao final de uma galeria. Para chegar lá, a heroína 
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realiza um movimento de descida, utilizando uma pequena 

escada, quase quebrando o pescoço nesse percurso por sua 

impulsividade. A história enfatiza não só a curiosidade da 

moça, como sua precipitação, além de registrar seu dilema 

diante da porta, devido à proibição do marido, cuja 

desobediência poderia gerar desgraça. O medo se apossa da 

heroína, mas, mesmo tremendo, ela opta por adentrar o 

recinto. Ser ou não ser, eis a questão que se interpõe aos 

seres humanos. De um lado, permanecer na ignorância 

confortável, esposa submissa e, talvez, feliz ao se contentar 

com as riquezas que o marido pode-lhe oferecer. De outro, a 

abertura ao novo que se quer vislumbrar, o acesso ao 

conhecimento proibido, propiciando descobertas que 

ameaçam, mas podem promover a superação do medo, da 

subserviência e da ilusão, conquistas muito perigosas! Para 

Clarissa Pinkola Estés, “O Barba-azul proíbe a jovem de usar a 

única chave que a traria de volta à consciência.” (1999, p. 71), 

o que significa abortar seu instinto natural de curiosidade, 

solapar seu espírito: “Ao optar por abrir a porta de acesso ao 

horripilante quarto secreto, ela escolhe a vida.” (1999, p. 72). 
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O suspense permanece na narrativa, pois a heroína, 

por falta de luz ambiente, nada enxerga de início. 

Gradativamente, porém, ela percebe o chão coberto de 

sangue coagulado e vê os corpos das outras esposas, 

amarrados ao longo das paredes. É uma cena digna de um 

filme de horror. Por meio da violência dos corpos degolados, a 

heroína toma consciência do futuro que a aguarda. A chave cai 

ao chão e se mancha de sangue, que ela não consegue limpar 

pois é um objeto encantado, marca do maravilhoso no conto. 

Desfeito o mistério, anuncia-se a morte violenta. 

A heroína venceu o medo e a hesitação, rompeu o 

interdito que cercava o cômodo proibido, viagem de descida 

ao escuro mundo alternativo do crime e da morte, viagem em 

que também descobre a miséria humana, graças a sua ingênua 

curiosidade. O princípio de prazer é substituído pelo da 

realidade, assinalando o desmoronar das ilusões acerca do 

homem de bem com quem a jovem imaginara se casar: “O que 

morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer 

tudo, de querer que tudo seja só lindo, tudo isso morre.” 

(ESTÉS, 1999, p. 178). A protagonista precisará abandonar 

suas ações impulsivas, passando a se comportar com argúcia, 
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inteligência e reflexão. Nesse momento, ou enfrenta o desafio 

de se manter viva ou sucumbe: 

Como qualquer transformação que toca o 
âmago de nosso ser, há perigos que temos de 
enfrentar com coragem e problemas presentes 
que temos de dominar. A mensagem dessas 
histórias é que devemos abandonar nossas 
atitudes infantis e adquirir outras maduras. 
(BETTELHEIM, 1980, p. 319) 

Lembrando a versão de Vitor Hugo citada por Salem 

(1970, p. 149), nas paredes do gabinete secreto de Bernardo 

Montragoux havia imagens de trágicas figuras lendárias, 

conhecidas como princesas desditosas, tão bem retratadas 

que pareciam vivas e em grande sofrimento: Dirce amarrada 

aos chifres de um touro, Niobe lamentando a morte dos filhos, 

Prócris espetando-se com a flecha de Céfalo. 

Esse episódio remete a outros da cultura ocidental, 

ligados à curiosidade, bem como ao conhecimento. Na Bíblia, 

particularmente no Gênesis, há a desobediência de Eva e Adão 

às ordens divinas ao provarem dos frutos da árvore do 

conhecimento, com as punições decorrentes, como a expulsão 

do Paraíso. Pandora, de acordo com Junito Brandão (2002, p. 

168) é a primeira mulher modelada em argila e animada por 

Hefesto. Ela abre, por curiosidade, a jarra trazida do Olimpo, 
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deixando escapar todas as calamidades e as desgraças que 

assolam a espécie humana; ao recolar a tampa no lugar, deixa 

a esperança presa, junto às bordas da jarra. No mito de Eros e 

Psique, a jovem não resiste à curiosidade de descobrir quem é 

o ser com quem partilha o leito e, ao tentar descobrir, uma 

gota de cera cai no ombro do deus, que dormia; ferido, ele 

foge. Há ainda um ciclo de histórias em torno de Melusina, os 

contos melusinianos, regidos por um interdito imposto pela 

personagem feminina como condição para que o casamento 

ocorra. O pacto se firma entre o casal, mas o interdito é 

rompido pelo marido, desfazendo-se a união com a separação 

do par. Em “Barba Azul”, à imposição de uma ordem segue-se 

a morte, pela desobediência. 

O retorno de Barba Azul acontece na mesma noite, 

muito antes, portanto, do previsto. Ao pedir as chaves, na 

manhã do dia seguinte, a esposa as entrega com voz trêmula, 

de sorte ao marido deduzir o que acontecera. Ele dá falta da 

pequena chave do quarto, ao que a esposa retarda ao máximo 

a entrega. Ele percebe a mancha de sangue e ameaça a esposa 

de morte. O narrador polariza o arrependimento da esposa – 

único comportamento possível face à tragédia, caracterizando 
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talvez a obediência como desejável – em contraposição à 

crueldade do marido, repudiando sua atitude, o que justificará 

seu final trágico 

Ela se lançou aos pés de seu marido, chorando 
e pedindo perdão, com todos os sinais de um 
verdadeiro arrependimento por não ter sido 
obediente. 

Ela teria enternecido uma pedra, bela e aflita 
como estava, mas Barba Azul tinha o coração 
mais duro que o de uma pedra. (PERRAULT, 
2020, p. 15) 

Inicia-se o tempo da barganha e da maturidade para a 

heroína, o que lhe salva a vida. Perdida a ingenuidade e as 

ilusões sobre o seu casamento, a jovem mulher torna-se 

perspicaz. Ela reage à ameaça, pedindo tempo para rezar a 

Deus. Ele concede-lhe meio quarto de hora. Ao invés de rezar, 

porém, ela chama pela irmã Ana, assinalando uma estratégia 

para ganhar tempo e postergar o desenlace fatal: os irmãos da 

jovem prometeram visitá-la, ela pede a irmã para subir ao alto 

da torre e, tão logo os veja, fazer-lhes sinal que se apressem. 

O tempo da impulsividade cede espaço à luta pela vida, 

exigindo comportamentos próximos à dinâmica da razão, 

acionando discernimento e astúcia. Ela aprende o valor do 

tempo e da observação, aprende a esperar (os irmãos) e a 

fazer esperar (o marido). Pela descrição, depreende-se que a 
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jovem esposa se encontra em lugar mais elevado que o 

marido, superioridade que vai se fazer sentir na dupla atuação 

ativa: junto à irmã, inquirindo-a constantemente sobre os 

irmãos, e ao marido, protelando o encontro fatal com ele, por 

meio de argumentação retórica.  

A tensão e o suspense se intensificam na narrativa com 

diálogos que se repetem entre a heroína e a irmã, intercalados 

pelos gritos de Barba Azul ameaçando a esposa de subir até 

onde ela se encontra, caso ela não desça. A jovem esposa 

pergunta se a irmã Ana vê os irmãos se aproximando. A irmã 

responde que nada vê, exceto coisas aparentemente 

impossíveis, como o sol iluminando a poeira no ar e a grama 

verdejando no campo, resposta que se repete em meio à 

angústia reinante, quando finalmente ela percebe os dois 

cavaleiros, à distância. O suspense se prolonga até o final da 

história: depois de muito insistir, a jovem desce, ainda clama 

por piedade e, quando está prestes a ser degolada, os irmãos 

aparecem, de espada em punho. Barba Azul ainda tenta fugir, 

pois um dos irmãos é dragão da cavalaria e o outro, 

mosqueteiro, mas antes de chegar à escadaria externa, os dois 

o matam com suas espadas. 
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A mediação no conto, outro elemento invariante de 

Propp, acontece por meio dos irmãos que chegam a tempo de 

salvar a heroína das garras do marido monstruoso, auxiliares 

naturais. Há, porém, uma mediação mágica no conto: a chave, 

que pertence a Barba Azul, e denuncia-lhe o mal feito 

cometido. O objeto evidencia, pelo sangue, a desobediência 

da heroína e a consequente aquisição feminina do 

conhecimento sobre o ser com quem se casara. Uma vez 

adquirido o conhecimento não há como retornar ao estágio 

anterior de inocência, o sangue não sai da chave, não se apaga 

o vivido. O sangue, que simboliza a vida circulando no corpo, 

aponta, na chave, para a morte, sangue coagulado. Para 

Clarissa Pinkola Estés, 

E essa chave, esse minúsculo símbolo da vida, 
de repente não pára de sangrar, não pára de 
soltar o grito de que há algo de errado. Uma 
mulher pode tentar se esconder para não ver 
as devastações da sua vida, mas o 
sangramento, a perda da energia da vida, 
continuará até que ela reconheça a real 
natureza do predador e o domine. (1999, p. 74) 

O desfecho do conto reafirma o tradicional “final feliz”, 

mas apenas para a jovem esposa. Como era a única herdeira, 

ela recebe os bens do marido, ajuda a irmã a se casar, compra 

patentes de capitão para os irmãos e, por último, emprega o 
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resto da fortuna para se casar “com um homem muito 

honesto, que a fez esquecer os maus tempos que havia 

passado com Barba Azul.” (2000, p. 18). O final evidencia 

igualmente que a protagonista adquiriu serenidade e 

paciência, pois primeiro cuida dos três irmãos que a ajudaram 

para depois pensar em si. 

O conto traz dois pequenos textos como moral. O 

primeiro condena a curiosidade, que é atraente, mas pode 

provocar arrependimento. No segundo, o narrador desaprova 

o marido, apontando a crueldade de seu comportamento ao 

assinalar que não existem mais esposos desse tipo, agora 

sempre submissos à esposa. Barba Azul seria uma exceção 

que, no entanto, existe e é necessário se atentar para ela a fim 

de que não vire regra. Afinal, ainda que não existissem 

maridos assim, Perrault deu vida a um, sob a forma de ficção. 

O tom de ironia ou nota dissonante emerge nessa última 

moral, não só por afirmar a impossibilidade de se resistir à 

curiosidade, como por negar a violência doméstica, inserindo 

claramente os tópicos do ciúme e da desconfiança – o que 

justifica considerar a viagem do protagonista como um teste 

de obediência e fidelidade a que ele submete a esposa. 
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Passemos aos contos de Grimm: “Barba-Azul” (2012, p. 

288-291, tomo 1), “O Pássaro do Bruxo Fichter” (2012, p. 217- 

219, tomo 1), “O Castelo Assassino” (2012, p. 336-338, tomo 

1) e “A Protegida de Maria” (2012, p. 42-45, tomo 1). 

O conto “Barba Azul”, dos Grimm, semelhante ao de 

Perrault, tem início comum homem que vivia na floresta, com 

três filhos e uma bela filha. Um rei pede a filha em casamento, 

fato que deixa o pai bastante feliz, exceto pela barba azul do 

pretendente, que o assusta. A menina reluta, mas o pai insiste 

e ela acaba aceitando o casamento. Antes de partir com o 

marido, pede aos irmãos que a acudam imediatamente se 

escutarem seus gritos. No castelo, a menina encanta-se com 

tudo, tendo todos os seus desejos atendidos, o que remete à 

história de Eros e Psique. Eles vivem felizes, a barba azul, 

porém, continua a assustá-la, o que assinala a intuição da 

personagem. Repete-se a viagem, a proibição de entrada 

numa pequena sala, cuja chave era de ouro, evidenciando seu 

valor. Quando a personagem penetra a sala, “uma correnteza 

de sangue jorrou em sua direção e ela viu mulheres mortas 

penduradas pelas paredes, de algumas das quais só restava o 

esqueleto.” (2012, p. 289). A chave cai ao chão e fica 
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manchada. O marido retorna, pede a chave, vê a mancha e 

ameaça matá-la. Ela lhe pede para fazer sua oração antes de 

morrer, sobe as escadas e grita pela janela pedindo a ajuda 

dos irmãos. Eles chegam a tempo de salvá-la, matam Barba 

Azul, pendurando-o junto às mulheres que ele havia 

assassinado. A heroína retorna para a casa paterna, 

juntamente com os irmãos e todas as riquezas do marido que 

agora lhe pertencem. 

Em “O Pássaro do Bruxo Fichter”, um bruxo ladrão, que 

pede esmolas fingindo-se pobre, consegue levar consigo uma 

garota que lhe dera um pedaço de pão: “Bastou ele encostar o 

dedo na garota para que ela entrasse em seu manto.” (2012, 

p. 217). Na casa do bruxo, a beleza impera e ele dá à 

personagem feminina tudo o que ela deseja. Surge a viagem e 

a interdição de entrar em uma sala, sob ameaça de morte; 

além disso, ele lhe dá um ovo que ela deve não só guardar 

cuidadosamente, como carregá-lo aonde for. Não há 

relutância da personagem em adentrar a sala proibida, onde 

havia um tanque com pessoas mortas e mutiladas; o ovo cai e 

mancha-se de sangue. O bruxo, ao retornar, conduz a heroína 

à sala proibida, pica-a em pedaços e joga-os no tanque com os 
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outros corpos. Ele volta a pedir esmolas, capturando a 

segunda filha, cujo destino é o mesmo da primeira, com a 

exata duplicação da sequência narrativa, até ele obter a 

terceira irmã. Repete-se a cena da viagem e da proibição, mas 

o narrador assegura que a personagem é esperta e astuta: 

antes de entrar na sala misteriosa, ela guarda o ovo, 

trancando-o. Ao ver as irmãs no tanque de sangue, reúne as 

partes dos corpos de cada uma e elas recuperam a vida. A 

heroína esconde as irmãs. Quando o bruxo retorna e vê o ovo 

intacto, pede a moça em casamento. Ela aceita, mas informa 

que o bruxo terá de levar um cesto cheio de ouro à casa dos 

pais dela, enquanto ela cuida do enlace. Dentro do cesto, ela 

arruma as irmãs, cobrindo-as com ouro e orientando-as a 

trazer socorro de casa. Para o futuro marido, ela exige que ele 

não pare no caminho, pois ela ficará observando com seu 

espelho encantado. Como o cesto pesa muito, o bruxo tenta 

descansar mais de uma vez, mas sempre escuta uma voz que o 

acusa de parar e manda que ele prossiga; a voz vem do cesto, 

mas ele julga ter ouvido a noiva e segue adiante. Na casa, a 

noiva pega uma das cabeças do tanque, enfeita-a com uma 

joia e a coloca no buraco da janela do sótão, convidando os 

amigos do bruxo para o casamento. Por fim, ela se lambuza de 
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mel e se cobre com penas, ficando irreconhecível. Sai de casa 

e, no caminho, encontra um grupo de convidados que pensam 

tratar-se do pássaro de Fichter e lhe perguntam pela noiva, 

obtendo a resposta de que, após varrer toda a casa, ela se 

postou na janela do sótão. A cena se repete com o bruxo, que 

regressa, e ao ver a cabeça da morta, julga ser a noiva. 

Quando noivo e convidados já estão dentro de casa, chega o 

socorro que as irmãs haviam mandado: “Eles trancaram a casa 

e atearam fogo nela e, como ninguém conseguiu sair, todos 

morreram queimados.” (2012, p. 219). 

Neste conto dos Grimm, observa-se que a heroína é a 

agente principal da sua salvação, bem como das irmãs que 

reconstitui e envia para casa, enganando o noivo cruel. Uma 

vez passando no teste de fidelidade, o que deveria ser algo 

bem difícil haja vista a reação do noivo, é ela quem passa a 

ditar as regras para que o casamento se consume. O final do 

bruxo ladrão é igualmente trágico, como o de Barba Azul, 

embora, no conto dos Grimm, a tragédia se estenda a seus 

amigos, provavelmente tão cruéis como ele. 

No conto “O Castelo Assassino”, um sapateiro tem três 

filhas muito lindas. Quando ele estava ausente, chega um 
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cavalheiro ricamente vestido, em uma carruagem, e se 

apaixona por uma das filhas. A moça, pensando ter tirado a 

sorte grande, aceita viajar com ele. Ao cair da noite, durante a 

viagem, ele pergunta à moça se ela não se arrepende de nada; 

ela responde que não, “mas por dentro ela sentia um certo 

medo.” (2012, p. 336), instaurando-se inquietação no leitor. A 

viagem do cavalheiro acontece logo no dia subsequente à 

chegada ao castelo: ele dá a jovem todas as chaves, a fim de 

que ela veja as riquezas existentes, sem restrição a cômodo 

algum. No porão, ela encontra uma velha senhora limpando 

tripas, ela lhe anuncia que serão as suas a serem limpas no dia 

seguinte. A jovem se assusta deixando cair o molho de chaves 

na bacia cheia de sangue. A velha senhora assegura que a sua 

morte está selada, pois o patrão descobriria, pelas chaves 

manchadas, que ela estivera num local do castelo acessível 

apenas a ele e à velha. Nesse ponto, em novo parágrafo, o 

narrador abre literalmente parênteses para informar: “(É 

preciso deixar claro que as duas irmãs mais velhas haviam sido 

mortas desse mesmo modo.)” (2012, p. 337), sem que haja 

qualquer outra referência às irmãs. Orientada pela velha, a 

moça foge escondida em uma carroça de feno. O dono do 

castelo retorna, pergunta pela jovem e a velha diz-lhe que já a 
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matou, mostrando um cacho de cabelos dela, o coração e o 

sangue ainda quentes, alegando que o restante os cachorros 

já haviam comido e ela está limpando as tripas. O patrão 

mantém-se em silêncio. A carroça chega a um castelo das 

proximidades, onde a jovem conta sua história e é acolhida. 

Passado algum tempo, o cavalheiro do castelo convida os 

nobres da região para uma grande festa, momento em que 

todos contam uma história. A jovem, devidamente disfarçada 

para não ser reconhecida, narra a história do que vivera no 

Castelo Assassino, cujo dono (a história revela ser um conde) 

tenta fugir, mas é preso, seu castelo destruído e seus bens 

passam para a jovem, que se casa com o filho do proprietário 

do castelo onde fora acolhida, “com quem viveu feliz desde 

então.” (2012, p. 338). O tema da contação de histórias em 

que o assassino é revelado pela heroína emerge também no 

conto “O Noivo Bandido” (2012, p. 200-202) ou “O Noivo 

Ladrão” (2005, p. 289-292). 

“A Protegida de Maria” apresenta um enredo que, 

inicialmente lembra a história de João e Maria pela penúria 

reinante: um lenhador, sua mulher e a filha de três anos vivem 

próximos a uma floresta em miséria extrema. A Virgem Maria 
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aparece ao lenhador, enquanto ele corta lenha, e se oferece 

para cuidar da menina como mãe, a que ele aquiesce. A 

menina é levada para o céu, onde é tratada com todas as 

regalias durante catorze anos. Precisando viajar, a Virgem 

Maria entrega, a sua protegida, as treze chaves das portas de 

acesso ao reino celeste, recomendando-lhe que não abra a 

última, cuja chave é a menor. A cada dia, ela abre uma porta, 

deslumbrando-se com a visão. Após abrir as doze portas, a 

jovem ainda resiste por bom tempo, mas cede à curiosidade: 

vê a Santíssima Trindade entre fogo e brilho e, ao tocar no 

brilho com seu dedo, ele se converte em ouro. Assustada, 

fecha a porta rapidamente e se afasta, com o coração batendo 

acelerado. A Virgem retorna, pede-lhe as chaves e afirma que 

ela abriu a décima terceira porta, mas a menina nega duas 

vezes. Ao ver o dedo dourado, a Virgem comprova a 

desobediência e a mentira, impedindo-a de continuar vivendo 

no céu. Ela acorda na Terra, muda, perto de uma árvore, cuja 

caverna vai lhe servir de abrigo. Passa a se alimentar de raízes 

e frutas e, quando as roupas de rasgam, a se vestir de folhas, 

cobrindo-se com os cabelos longos. Aparece um rei que se 

impressiona com a menina no meio da floresta e lhe pergunta 

se gostaria de seguir com ele para o castelo. Ela balança a 
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cabeça, concordando. O casamento entre os dois se realiza e, 

quando nasce o primeiro filho, a Virgem Maria aparece, pede-

lhe que admita a abertura da porta proibida e, se ela disser a 

verdade, recuperará a fala, se mantiver a mentira, a Virgem 

levará o filho. Ela continua negando o feito e a Virgem 

desaparece com o menino. A rainha é acusada de ser 

devoradora de gente e de ter comido o próprio filho. A 

sequência narrativa se repete com o nascimento do segundo 

filho, um menino, com as acusações pesando mais ainda sobre 

a rainha, que nada pode explicar. Nasce o terceiro filho, uma 

menina, a Virgem conduz a rainha ao céu onde ela vê os dois 

primeiros filhos brincando, mas permanece insistindo na 

mentira. A Virgem retorna com ela ao castelo e leva a 

princesinha consigo para o céu. Dessa vez, a rainha é 

condenada a morrer queimada na fogueira. Quando já está 

amarrada à pira, pensa em como gostaria de, antes de morrer, 

confessar a Virgem que abrira a porta proibida. A intenção é 

suficiente para reverter toda a situação: o fogo se apaga, os 

filhos lhe são devolvidos e ela volta a falar. A Virgem não só a 

perdoa como lhe concede uma vida feliz. Segundo Bettelheim, 

A lição da estória é: uma voz usada para dizer 
mentiras só nos leva à perdição; é melhor 
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sermos privados dela, como sucede com a 
heroína da estória. Mas uma voz usada para o 
arrependimento, para admitir nossas falhas e 
afirmar a verdade, nos redime. (1980, p. 14) 

Nos contos apresentados encontram-se, geralmente, 

os seguintes aspectos: 

1. estágio inicial de felicidade e riqueza, em que a heroína 

desfruta de prazeres oferecidos pela personagem detentora 

de poder (namorado, marido, Virgem Maria). É um estágio 

infantil de inocência e de dependência (material, afetiva) da 

heroína, que confia e se apoia na personagem companheira. 

2. viagem, ou seja, ocorre um afastamento da personagem 

detentora de poder, de sorte que a heroína dispõe de liberdade 

para circular – e conhecer – o espaço que a circunda. 

3. interdito ou proibição a entrar em um determinado 

cômodo, cujo acesso, porém, é facilitado pela entrega da 

chave (geralmente de tamanho reduzido em relação às 

demais), gerando curiosidade. Neste momento da narrativa se 

instala o livre arbítrio ligado à incerteza de ultrapassar ou não 

o limite imposto (obediência versus transgressão). 

4. concordância da parte submissa quanto ao interdito, que 

será rompido por ela (aceitação versus curiosidade). 
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5. desobediência ou transgressão acarretam a tomada de 

conhecimento, que deixa suas marcas nos objetos mágicos, 

como a chave ou o ovo manchados de sangue, e no dedo 

dourado. A protagonista inicia, geralmente, um processo de 

amadurecimento ao enfrentar as situações problemáticas da 

realidade ficcional, abdicando das ilusões adolescentes. 

6. descoberta do rompimento do interdito, punição ao 

transgressor. 

7. mediação natural recebida pela heroína (irmãos, velhinha, 

irmãs), assinalando a necessidade da ajuda de outrem e o fato 

de ninguém se bastar por si só. 

8. vitória da personagem aventureira (ou redenção da 

personagem mentirosa), que termina enriquecida em sentido 

material e simbólico, cumprindo seu processo de 

amadurecimento e de aquisição de autonomia. 

5.4.2. Variantes da história em Portugal e no Brasil 

Marina Warner, em análise ao conto, lembra que “A 

lenda de Barba Azul inspirou um impressionante conjunto de 

obras ao longo dos últimos cem anos” (1999, p. 300). “Barba 

Azul”, escrito por Perrault, suscita aproximações com contos 

de vários outros escritores, em espaços e tempos diferentes, e 
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continua, ainda hoje, atraindo releituras. Em Portugal, há “O 

Colhereiro” (1999, p. 119-121), de Adolfo Coelho; “A Mão do 

Finado” (1998, p. 153-157), de Teófilo Braga, e “O Ladrão da 

Mão Cortada” (1985, p. 249-254), de Consiglieri Pedroso. 

No Brasil, adaptações do conto de Perrault, com 

pouquíssimas variações no enredo e mesmo título (razão por 

que não vou me ater a esses textos), existem nos Contos da 

Carochinha (1992), de Figueiredo Pimentel, e nos Contos de 

fadas – por Perrault (1958), de Monteiro Lobato (1958). Na 

obra Negrinha, de Lobato, há um conto curioso, intitulado 

“Barba Azul” (1955, p. 109-115), que difere da história de 

Perrault, ainda que com ela estabeleça pontos de contato. Em 

Sílvio Romero, “O Pássaro Preto” (1954, p. 68-73; 2008, p. 54-

56) assemelha-se a “Barba Azul” apenas por apresentar uma 

versão masculina da curiosidade. 

Na Itália, pela escrita de Ítalo Calvino, ressoa a história 

em “Nariz de Prata” (1992, p. 59-63). 

O conto “O Colhereiro” (1999, p. 119-121), de Adolfo 

Coelho, aproxima-se do enredo de “O Pássaro do Bruxo 

Fichter”, dos Grimm. A personagem título, devido à 

curiosidade, penetra um buraco e vai dar a um palácio. 
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Aparece um mouro encantado que lhe exige a primeira 

coisa que vir ao chegar à sua casa, sob pena de morte. 

Surge a filha mais velha, que vai para o palácio do mouro. 

Ele lhe dá as chaves de todas as salas, recomendando que 

não entre em uma. Curiosa, ela entra, depara-se com 

corpos decapitados e vai ter o mesmo fim, graças à chave 

com sangue. Segue-se o mesmo com a filha do meio. A 

caçula, porém, entra na sala, recompõe os corpos das irmãs, 

que voltam à vida e lhe recomendam limpar a chave. O 

mouro passa a confiar e amar a esposa, a ponto de se deixar 

dominar por ela. Final da história: as filhas retornam à casa 

do pai, o mouro morre, desaparecendo o palácio e o 

castanheiro que eram encantados. 

“A Mão do Finado” (1998, p. 153-157), de Teófilo 

Braga, narra a história de um mercador, que ficara viúvo, com 

três filhas. Ele teme viajar e deixá-las sozinhas, mas elas 

prometem não abrir a porta, mantendo-se trancadas em casa. 

O capitão de uma quadrilha, disfarçado de velho pedinte, é 

recebido para passar a noite, a contragosto da mais nova. Ele 

dá três maçãs dormideiras às moças, a fim de roubar a casa 

com tranquilidade. A mais moça não come a fruta, observa a 
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ação do ladrão e consegue, enganando-o, cortar a mão dele, 

que desconfia da responsabilidade da caçula no feito. Anos 

mais tarde, o capitão ladrão, já restabelecido com uma mão 

de ferro, escondida por luva, monta um armazém defronte a 

casa do mercador. O pai o convida para jantar e ele pede a 

mão da filha mais nova, que não aceita o casamento. 

Contrariado, ele pleiteia a mais velha, que aceita, acreditando 

que ele é um rico homem, com palácios fora da cidade. Ao 

chegar às casas da quadrilha, no meio do mato, ele obriga a 

esposa a escrever uma carta ao pai, narrando as riquezas do 

marido e solicitando a presença da irmã do meio para lhe 

fazer companhia. Feito isso, ele se dá a conhecer e, mesmo 

sabendo que a moça não tem qualquer responsabilidade no 

episódio em que perdeu a mão, degola-a. Segue-se o mesmo 

ardil com a degola da segunda irmã. A chegada da caçula 

conduz o conto para o ritmo de Barba Azul: ele a ameaça 

com o mesmo destino das irmãs, mas coloca uma pera de 

ouro em seu pescoço, proibindo-a de entrar em um dos 

cômodos do palácio. Ela retira a pera do pescoço, entra no 

quarto dos mortos e encontra um príncipe esfaqueado, que 

lhe informa estarem num covil de ladrões. A heroína e o 

príncipe fogem em meio a várias peripécias, casam-se, mas 
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um dos ladrões consegue esconder-se embaixo da cama do 

casal, sendo descoberto e preso. Os ladrões são mortos, 

garantindo-se final feliz para o casal. Esta narrativa, que 

dialoga com “Barba Azul”, pertence igualmente ao ciclo da 

Maria Sabida, segundo Teófilo Braga, em cuja obra se 

encontra “Maria Subtil (1998, p. 138-141). 

“O Ladrão da Mão Cortada” (1985, p. 249-254), de 

Consiglieri Pedroso, segue o enredo do conto anterior, com 

poucas alterações. 

“Nariz de Prata” (1992, p. 59-63),de Ítalo Calvino, 

remete igualmente ao conto “O Pássaro do Bruxo Fichter”, 

dos Grimm. A história apresenta uma lavadeira viúva com três 

filhas que, embora trabalhem com afinco, passam fome. A 

mais velha, cansada daquela vida, invoca, sem querer, o 

Diabo, afirmando que prefere trabalhar para ele a continuar 

em sua casa. Tal acontece: passados alguns dias, um senhor de 

roupas pretas e nariz de prata – que bem lembra a também 

estranha barba azul -, apresenta-se, pedindo que uma das 

filhas trabalhe em sua casa. A mãe hesita em consentir por 

causa do nariz de prata, afirmando à filha mais velha para 

tomar cuidado. Ao se aproximarem da casa, ela vê um grande 
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clarão, como de um incêndio, que a assusta, deixando-a 

apreensiva. Nariz de Prata franqueia-lhe, como dona, as 

chaves do palácio, proibindo a entrada no último aposento, 

com a ameaça de ela vir a se arrepender. A reação da 

personagem diante daquela porta não é de temor, mas de 

desafio, prometendo-se abri-la assim que ficar sozinha. À 

noite, enquanto ela dorme, Nariz de Prata coloca uma rosa 

entre os cabelos da moça, elemento que denunciará sua 

desobediência: ao abrir a porta proibida percebe que o 

aposento é o inferno, repleto de almas danadas, com línguas 

de fogo que chamuscam a flor. Ela se dá conta de que Nariz de 

Prata é o Diabo. Descoberta a desobediência, ele arremessa a 

moça às chamas. O personagem título retorna à casa da 

lavadeira, alegando precisar de outra filha devido ao trabalho 

excessivo que há em sua casa, a história se repete com a filha 

do meio. Ele volta para pedir a filha caçula, Lúcia, a mais 

esperta. Tal como as irmãs, ela decide investigar o que há na 

porta proibida, mas, atentando para o jasmim que Nariz de 

Prata colocara em seus cabelos, acha o gesto simpático e 

coloca a flor num copo com água. Lucia descobre as irmãs em 

meio às chamas, mas sua curiosidade não é denunciada, o 

jasmim encontra-se intacto. Como Nariz de Prata passa a 
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confiar em Lúcia, esta consegue fazer com que leve um saco 

de roupas sujas para a mãe dela lavar, no saco, porém, vai 

uma irmã, dando-se o mesmo com a segunda. Quando chega a 

sua vez, Lúcia diz não se sentir bem e pede que ele transporte 

o saco de roupas sujas sem a acordar. Ela forja uma boneca na 

cama, cortando suas tranças e colocando-as nela, e insere-se 

no saco, que o Diabo carrega. O final da história assegura a 

felicidade da família, novamente reunida, enriquecida com o 

dinheiro que Lucia trouxera do Diabo e, a fim de garantir não 

serem novamente importunadas por ele, colocam uma cruz na 

frente da casa. 

“O Sargento Verde”, de Sílvio Romero (1954, p. 55-61; 

2008, p. 47-50), igualmente começa com o casamento de uma 

moça com o Diabo. Orientada por Nossa Senhora, a heroína 

casa-se com ele, mas consegue se livrar do marido antes de 

chegar ao seu destino. A narrativa prossegue com a jovem em 

roupas masculinas, inserindo-se no mito da donzela guerreira, 

explicado no capítulo anterior. 

O conto “Barba Azul” (1955, p. 109-115), de Lobato, é 

inserido aqui a título de curiosidade. A história começa com 

dois amigos jantando num hotel, o narrador e Lucas, já de 
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início caracterizado como conhecedor de muitas histórias. Há 

uma outra personagem que será o foco do conto: um sujeito 

gordo, que “Tem muito dinheiro porque teve muitas 

mulheres” (1955, p. 109, grifo do autor). O narrador tece 

considerações a respeito não só da personagem misteriosa, 

como de tudo que lhe narra o amigo Lucas. A trajetória do 

Barba Azul lobatiano, de nome Panfilo Novais, a nos 

guiarmos pelo contador de histórias, resume-se em bem 

sucedidos cinco casamentos com mulheres muito franzinas, 

que morrem de parto, juntamente com o filho que levam no 

ventre. O marido beneficia-se, a cada viuvez, com vultuoso 

seguro. A personagem maligna não é um assassino em 

sentido restrito, seu modus operandi é promover a morte 

“natural” das esposas, que não suportam o parto devido à 

frágil compleição física. Ele enriquece, paulatinamente, à 

custa dos seguros de vida em que é o beneficiário. 

Nas histórias, o enredo é recheado por suspense e 

cenas que causam repulsa, como a da descrição do cômodo 

proibido e a do esquartejamento das irmãs. 
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5.4.3. Considerações sobre as personagens principais 

Partindo do pressuposto assinalado por Bettelheim de 

que os contos de fadas assinalam uma trajetória de 

crescimento e de aquisição de uma existência autônoma, 

Barba Azul – e seus desdobramentos em outros contos – é 

uma personagem falida porque não amadurece, não revê seus 

princípios, nada apreende com os sucessivos fracassos em 

vários casamentos, repete os mesmos comportamentos, 

aprisionado a um círculo vicioso cuja interrupção só poderia 

vir pela morte. A beleza física é critério inicial de eleição da 

futura esposa, mas, uma vez contraído o matrimônio, exige 

submissão e obediência totais: deposita nas mãos da esposa o 

acesso à transgressão, estimula sua curiosidade e espera que 

o resultado seja a conformação à sua ordem, seguida de 

ameaça. Pelo que se percebe na sucessão de cadáveres do 

cômodo nefando, não houve esposa que sobrevivesse a 

descobrir o outro lado de Barba Azul, seu duplo sombrio. Ele 

continua, inexoravelmente, sem qualquer reflexão crítica, 

repetindo os mesmos padrões comportamentais, tal qual os 

seres humanos que casam e se separam indefinidamente, a 
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cada separação destruindo o outro dentro de si e, por vezes, 

não apenas em sua alma. 

Barba Azul é um serial killer, como assinala Marina 

Warner, representa o autoritarismo e o poder instituído 

nefasto que precisa ser destronado para dar passagem à 

liberdade e à autonomia. Emma Jung alerta que, no processo 

de conscientização feminina, 

muitos homens encontram prazer exatamente 
na inconsciência da mulher e colocam todos os 
obstáculos possíveis em seu caminho rumo a 
uma maior consciência, que parece a eles 
incômoda e desnecessária. (2006, p. 38) 

O cômodo proibido é simultaneamente simulacro do 

autoritarismo da personagem, assinalando a exposição de 

crimes a cujo acesso ele tenta reprimir, e interdito a ser 

transgredido, símbolo de enfrentamento para a heroína, que 

termina a narrativa simbolicamente enriquecida: 

Se lermos o desenlace prático e sanguinário de 
“Barba Azul” ao lado de outros finais 
românticos dos contos de Mamãe Gansa, 
poderemos notar o partidarismo de Perrault: 
foi o primeiro homem a escrever contos de 
fadas, embora fosse literatura de mulheres e 
crianças, como era o primeiro a admitir. Mas, 
ao contrário de alguns colegas, Perrault não 
hesitava em abraçar a causa feminina, e em 
suas histórias, por frívolo que fosse seu tom, 
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ele tomava o partido das moças contra os 
casamentos arranjados da época. (WARNER, 
1999, p. 300) 

No conto e releituras ou narrativas que estabelecem 

alguma ligação com a história de Barba Azul, geralmente 

encontramos um protagonismo masculino cruel, 

monstruosidade que tenta manter em segredo. Liga-se à 

nobreza ou a um status social elevado, detentor de riquezas 

obtidas por vezes de forma ilícita, que lhe conferem poder. 

Podem ser: rei, conde, bruxo, mouro encantado, capitão de 

ladrões, ou o próprio Diabo. O casamento com essa 

personagem conduz ao infortúnio: para Arlette Bouloumié, 

em verbete sobre o ogro, Barba-Azul “É a figura do marido 

abusivo que se arroga total poder sobre sua mulher escrava, 

cuja personalidade é por ele devorada.” (2000, p. 761). 

Arquetipicamente, a personagem título exercita tanto 

a dinâmica do amante tirano, que deseja subjugar o outro 

àquilo que lhe é importante, como a do guerreiro insano, 

destruidor e sanguinário e ainda a sombra (os aspectos 

ocultos, reprimidos e desfavoráveis da personalidade) do rei, 

exercendo o poder de forma autoritária e cruel. Na visão de 

Clarissa Pinkola Estés, ele é o predador da psique, termo 

oriundo da análise ao conto levada a cabo por ela. A 
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pesquisadora exorta os leitores a aprenderem a lidar com o 

fato de que existem predadores e do quanto são perigosos: 

“Compreender o predador significa tornar-se um animal 

maduro pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou 

insensatez.” (1999, p. 65). Para Emma Jung, Barba Azul é “o 

homem que seduz mulheres e, de maneira misteriosa e com 

intenções também misteriosas, as mata.” (2006, p. 46). Nos 

contos, o protagonista masculino é figura detentora de poder, 

centralizando as decisões na célula matrimonial. Suas atitudes, 

porém, não evidenciam a integração com a anima, 

responsável por comportamentos como sensibilidade, 

gentileza, respeito ao outro, capacidade de perdoar, afeto, 

atuando pelo lado negativo da dinâmica do amar. 

No conto de Perrault, os irmãos da jovem esposa, 

responsáveis por salvá-la, são dragão da cavalaria e 

mosqueteiro, o que indica a participação dos dois em 

corporações militares. Atuam, portanto, regidos pelo 

arquétipo do guerreiro, senhores da ação, por vezes belicosa, 

típicos representantes do deus da guerra Marte ou Ares: 

diante do quase assassinato da irmã, não hesitam em 

desembainhar a espada, instrumento que empunham para 



455 

matar Barba Azul. Para Estés, os irmãos representam o 

animus, a energia masculina interna, da heroína: 

A mulher convoca seus irmãos psíquicos. O que 
eles representam na psique de uma mulher? 
Eles são os propulsores mais musculosos, os 
elementos de natureza mais agressiva da 
psique. São a força interior à mulher que sabe 
agir quando chega a hora de matar. Embora 
essa qualidade seja retratada nessa história 
por meio do sexo masculino, ela poderia ser 
atribuída a qualquer um dos sexos — bem 
como a objetos que são neutros como, por 
exemplo, a montanha que se fecha sobre o 
intruso, ou o sol que desce por um instante a 
fim de torrar o saqueador. (1999, p. 83) 

Por sua vez o novo marido, aquele que teria compensado a 

heroína de seus dissabores com o primeiro casamento, 

atualiza a dinâmica do amor, representado pelo deus Eros. 

As personagens femininas oscilam, inicialmente, entre 

a ingenuidade e a intuição de que há algo “estranho” no 

conquistador, transitando entre a ingênua donzela, a Core, e a 

velha sábia que pressente o perigo, às vezes silenciada. A Core 

representa o aspecto jovem da deusa, “que predispõe a 

mulher não a agir, mas a ser conduzida pelos outros, a ser 

complacente na ação e passiva na atitude” (BOLEN, 1990, p. 

277). A ingenuidade aflora quando a personagem subestima 
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seus instintos e sucumbe aos prazeres, adentrando o paraíso 

que o futuro marido lhe oferece: 

Essa aceitação do casamento com o monstro é 
na realidade decidida quando as meninas são 
muito novas, geralmente antes dos cinco anos 
de idade. Elas são ensinadas a não enxergar e, 
em vez disso, a “dourar” todo tipo de 
esquisitice, quer seja agradável quer não. É em 
consequência desse treinamento que a irmã 
mais nova consegue dizer, “Bem, até que a 
barba dele não é tão azul assim”. Esse 
treinamento básico para que as mulheres 
“sejam boazinhas” faz com que elas ignorem 
sua intuição. Nesse sentido, elas de fato 
recebem lições específicas para que se 
submetam ao predador. Imaginem uma loba 
ensinando seus filhotes a “serem bonzinhos” 
diante de uma doninha enfurecida ou de uma 
astuciosa cascavel. (ESTÉS, 1999, p. 69) 

Quanto às lições recebidas, a figura materna do conto 

de Perrault acompanha a filha durante os dias de festas na 

casa de campo de Barba Azul, em momento algum ela intui o 

perigo que a filha correrá ao se casar com a personagem 

título. A mãe no conto de Calvino pressente que há algo 

estranho num nariz de prata e adverte a filha para que tenha 

cuidado. Em outras narrativas, há a figura paterna, que não 

dispõe de um alerta intuitivo capaz de orientar as filhas 

diante do predador. 
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A heroicidade cabe à personagem feminina, que ocupa 

a centralidade da narrativa, por mais que a crueldade de 

Barba Azul e seus desdobramentos atraiam a atenção. O 

narrador acompanha o deslocamento da heroína, seja quando 

a personagem masculina viaja (e o leitor não sabe das reais 

intenções com relação ao retorno), seja quando ela vai pedir 

ajuda à irmã Ana. Mesmo quando a heroína de Perrault carece 

da ajuda dos irmãos, ela se empenha para que tal aconteça, 

mobilizando esforços para postergar sua morte; não há uma 

entrega passiva de alguém que se rende ao desígnio do 

destino ou a uma culpa pela desobediência à ordem do 

marido: a jovem esposa se desculpa porque não há outra 

opção a seu dispor, não consegue apagar a mancha de sangue 

na chave pequena, tampouco escondê-la. Para Emma Jung 

(2006, p. 18), 

Encontramos os graus da valentia e da ação 
projetados na figura do herói. Entretanto, há 
também mulheres nas quais essa espécie de 
masculinidade está registrada e atuante de 
maneira harmônica com o ser feminino. Estas 
são as mulheres ativas, enérgicas, corajosas e 
atuantes. 

Para Estés, o mundo contemporâneo exige tanto ações 

meditativas, típicas da dinâmica da palavra, quanto de ações 
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concretas e lógicas, razão que a leva a defender o conceito de 

animus ou natureza masculina na mulher. 

Quando em perfeito equilíbrio, o animus 
atua como auxiliar, companheiro, amante, 
irmão, pai, rei. Isso não quer dizer que o 
animus seja rei da psique da mulher, como 
poderia sustentar um ponto de vista 
patriarcal doentio. Quer dizer, sim, que 
existe um aspecto majestoso na psique da 
mulher, o de um rei que serve com carinho à 
natureza selvagem, que deve trabalhar para 
defender a mulher e seu bem-estar, 
governando o que ela lhe designar, reinando 
sobre os territórios psíquicos que ela lhe 
conceder. (1999, p. 390-391) 

Em algumas releituras do conto, a protagonista não se 

intimida com a ameaça do senhor da casa e opta por ver o que 

há de errado no quarto proibido; evita, porém, que sua 

desobediência seja descoberta, mantendo intacto o elemento 

denunciador (chave, ovo, pera de ouro, flor), o que demonstra 

sua inteligência e astúcia. Por vezes, ela salva as irmãs, ação 

ligada ao maravilhoso que ela executa sem mediação mágica, 

simplesmente junta as partes dos corpos das irmãs, e elas 

recuperam a vida, ou retira-as do Inferno. 

Nessas histórias, a heroína, por meio da esperteza, 

conquista a confiança do vilão e o engana, colocando as irmãs 

a salvo e agindo, posteriormente, em benefício próprio – a 
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salvação não repousa em mãos masculinas. Há ainda os 

contos em que ela confecciona uma boneca, simulacro de si 

mesma, talvez sinalizando que só uma boneca sem vida se 

submeta, de forma inerte, a imposições castradoras; em 

Grimm, ela sai disfarçada de pássaro. O desfecho coroa a 

heroína com felicidade e riqueza e, consequentemente, ocorre 

a derrota da personagem masculina, que, em algumas 

narrativas, morre. 

A personagem feminina mobiliza tanto dinâmicas da 

razão analítica e intelectiva, quanto da ação e mesmo da 

sagacidade, empregando a palavra salvadora de si, ao ludibriar 

o inimigo vilão. Emerge, ao final, rica e senhora de si, 

assumindo sua condição plena de mulher, tal qual Perséfone, 

a rainha do mundo subterrâneo, deusa experiente. São contos 

que celebram a curiosidade e a desobediência femininas, uma 

vez que é a personagem feminina a detentora final dos bens e 

do final feliz. 

Sobre a curiosidade, Clarissa Pinkola Estés alerta para o 

fato de a curiosidade feminina ter recebido uma conotação 

negativa, como se, nas mulheres, significasse bisbilhotice e 
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intromissão, enquanto os homens, perscrutadores, 

caracterizam-se por uma curiosidade investigativa: 

Na realidade, a trivialização da curiosidade 
das mulheres [...] representa uma negação 
do insight, da intuição e dos 
pressentimentos das mulheres. Ela nega 
todos os seus sentidos. Ela tenta atacar sua 
força fundamental. (1999, p. 72) 

A figura masculina dúbia, que evidencia uma aparência 

gentil e sedutora mas camufla um assassino impiedoso, é 

desmascarada e morta. Seu objetivo é vencer à custa da 

sujeição alheia a seus desígnios. Não evolui, nada aprende, 

não respeita o outro e suas peculiaridades. A protagonista 

feminina, mais ou menos corajosa e arguta dependendo do 

conto, opta por ver o que lhe desejam esconder, não se 

dobrando à alienação de um conformismo cujo benefício é a 

riqueza pertencente ao marido. Os contos assinalam uma 

trajetória de evolução da jovem inexperiente, que 

simbolicamente morre, para a condição plena de mulher. Ela 

sai jubilosa de seus enfrentamentos em todas as narrativas, 

obtendo o prêmio do crescimento pessoal e da construção de 

autonomia. Escolhas, nem sempre simples. 

Jack Zipes (2006) lembra o período histórico da França 

do século XVII e o poder crescente das mulheres, 
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especialmente as aristocratas nos salões, gerando medo nos 

homens. O quadro social justifica o fato de “Barba Azul” de 

Perrault apontar para uma grande crise falocrática: o 

protagonista masculino possui o conhecimento e uma espécie 

de intuição, como os homens em geral, de que não há como 

provar a superioridade e o poder masculinos, crença sem 

fundamento obtida por meio da manipulação calculada, da 

força bruta e da violência física e psicológica. Uma forma de 

manter a situação de poder é ocultar a possível fragilidade, 

mantê-la em segredo, convencendo as mulheres a se 

reconciliarem com a domesticidade e a inferioridade. A 

desobediência feminina desnuda a impotência masculina, e 

por isso a agente da violação precisa ser eliminada. Por outro 

lado, Zipes atenta para um fato: a publicação do conto “Barba 

Azul” revela publicamente o segredo, expondo as fissuras da 

sociedade falocrática, o que talvez possa ser a razão da 

ressonância da narrativa desde que veio à luz. 

O interdito tenta subtrair ao olhar o que não deve ser 

revelado por caracterizar o delito. Com isso, a monstruosidade 

do ser não apenas é resguardada, como permite a 

manutenção desse comportamento. A impunidade do 
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protagonista masculino torna-o cada vez mais ciente de seu 

poder de vida e morte sobre o outro. O conhecimento, porém, 

dissolve as trevas: a heroína usa a chave, abre portas e rasga 

os véus. Ver significa, no conto, tomar consciência de algo 

assustador, apontando para o outro cuja índole se 

desconhece, para abusos sem par cometidos contra a mulher 

e para a necessidade de um mergulho nas próprias forças a 

fim de resistir. Segundo Jung, 

Olhar para frente porém faz com que o mundo 
se abra para ela [a mulher] pela primeira vez na 
clara luz da maturidade, embelezada pelas cores 
e todos os maravilhosos encantos da juventude 
e, às vezes, até da infância. Olhar significa o 
conhecimento e descoberta da verdade que 
representa a condição indispensável da 
consciência. Uma parte da vida foi perdida, o 
sentido da vida porém está salvo. (2007, p. 107) 

Percorremos quatro contos neste capítulo, com base 

em Perrault, espraiando o olhar a outros que estabelecem 

leituras intertextuais com eles. “Pele de Asno”, “Cinderela”, 

“A Bela Adormecida” e “Barba Azul” foram as nossas bases 

para evidenciar que nas narrativas do “era uma vez” nem 

sempre a personagem feminina é passiva, tampouco a 

masculina é um primor de virilidade. As personagens operam 

diferentes dinâmicas, há personagens femininas ousadas e 
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outras submissas, como as masculinas oram portam a espada 

do bom combate, ora adoecem de paixão. Expressam a 

multiplicidade do viver. 
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Era uma vez.... 

Era uma vez um caminho, um caminho que começou 

há muitos e muitos anos. 

Algumas vezes, ele é feito de terra batida, bem árido. 

Em outras, desabrocha repleto de flores em suas margens. 

Pode-se encontrar alguma fruta que alimente, retirada de uma 

árvore com galhos sobre ele, ou uma fonte de águas límpidas 

e transparentes que acabe com a cegueira, fonte de vida. Ele 

pode atravessar uma floresta encantada, de onde se vê as 

torres de um castelo misterioso, ou mesmo seguir um rio que 

vai dar num reino subterrâneo, em pleno mar. O caminho é 

uma aventura, um enigma, uma aprendizagem. 

Nem sempre esse caminho é ameno e seguro. Há 

ladrões, saltimbancos, fadas raivosas, bruxos... Um susto aqui, 

outro acolá!!!! Buracos no chão também há, nem sempre 

(quase nunca!) o chão é liso! Alguém pode cair, tropeçar. Há 

muitas provas... Um Barba Azul pode surgir com a chavezinha 

na mão, o lobo à espreita de um passo em falso. Medo e 

morte também rondam essa estrada. 
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Crianças correm em suas trilhas, mas não só elas, há 

adolescentes e adultos igualmente. Todos, que se arriscam, 

se divertem. Tem gente grande voltando à infância e 

sorrindo, tem gente pequena compreendendo. Há outros 

que ficam só olhando, analisando tanta coisa... Todos eles, 

olhares de descoberta! 

E aonde vai dar esse caminho? Por vezes (quase 

sempre!) anuncia-se um felizes para sempre, mas eu acredito, 

acredito com muita força!, que esse caminho não tem fim. 

Pode ser sempre trilhado, descoberto e reinventado, 

disponível a outros novos olhares. É possível a abertura de 

novas trilhas, a chegada de novas personagens e leitores. 

Tudo é possível nesse aventurar-se pelo maravilhoso! Basta 

ousar seguir suas veredas! 

Ainda é uma vez.... 
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